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Pozměňovací návrh 134
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti podané držitelem rozhodnutí 
o registraci ve věci zvýšení ceny léčivého 
přípravku v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě 
bylo přijato a sděleno žadateli do 60 dnů 
od obdržení žádosti.

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti podané držitelem rozhodnutí 
o registraci ve věci zvýšení ceny léčivého 
přípravku v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě 
bylo přijato a sděleno žadateli do 90 dnů 
od obdržení žádosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 135
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti podané držitelem rozhodnutí 
o registraci ve věci zvýšení ceny léčivého 
přípravku v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě 
bylo přijato a sděleno žadateli do 60 dnů 
od obdržení žádosti.

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti podané držitelem rozhodnutí 
o registraci ve věci zvýšení ceny léčivého 
přípravku v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě 
bylo přijato a sděleno žadateli do 90 dnů 
od obdržení žádosti.

Or. fr

Odůvodnění

Nové lhůty jsou nereálné a jdou jednoznačně nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle, 
který Komise sleduje, totiž urychleného zpřístupnění nových léčebných možností, pokud jde 
o „normální“ držitele rozhodnutí o registraci.
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Pozměňovací návrh 136
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti podané držitelem rozhodnutí 
o registraci ve věci zvýšení ceny léčivého 
přípravku v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě 
bylo přijato a sděleno žadateli do 60 dnů 
od obdržení žádosti.

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti podané držitelem rozhodnutí 
o registraci ve věci zvýšení ceny léčivého 
přípravku v souladu s požadavky 
stanovenými v dotčeném členském státě 
bylo přijato a sděleno žadateli do 90 dnů 
od obdržení žádosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 137
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být lhůta uvedená v tomto 
odstavci prodloužena pouze jednou 
o dalších 60 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v tomto odstavci.

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být lhůta uvedená v tomto 
odstavci prodloužena pouze jednou 
o dalších 90 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v tomto odstavci.

Or. sl

Pozměňovací návrh 138
Kārlis Šadurskis

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě mimořádně velkého počtu V případě mimořádně velkého počtu 
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žádostí může být lhůta uvedená v tomto 
odstavci prodloužena pouze jednou 
o dalších 60 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v tomto odstavci.

žádostí může být lhůta uvedená v tomto 
odstavci prodloužena pouze jednou 
o dalších 90 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v tomto odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být lhůta uvedená v tomto 
odstavci prodloužena pouze jednou 
o dalších 60 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v tomto odstavci.

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být lhůta uvedená v tomto 
odstavci prodloužena pouze jednou 
o dalších 90 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v tomto odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být lhůta uvedená v tomto 
odstavci prodloužena pouze jednou 
o dalších 60 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v tomto odstavci.

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být lhůta uvedená v tomto 
odstavci prodloužena pouze jednou 
o dalších 90 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v tomto odstavci.

Or. fr



PE498.042v02-00 6/97 AM\917073CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 141
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být lhůta uvedená v tomto 
odstavci prodloužena pouze jednou 
o dalších 60 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v tomto odstavci.

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být lhůta uvedená v tomto 
odstavci prodloužena pouze jednou 
o dalších 90 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v tomto odstavci.

Or. fr

Odůvodnění

Nové lhůty jsou nereálné a jdou jednoznačně nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle, 
který Komise sleduje, totiž urychleného zpřístupnění nových léčebných možností, pokud jde 
o „normální“ držitele rozhodnutí o registraci.

Pozměňovací návrh 142
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být lhůta uvedená v tomto 
odstavci prodloužena pouze jednou 
o dalších 60 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v tomto odstavci.

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být lhůta uvedená v tomto 
odstavci prodloužena pouze jednou 
o dalších 90 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v tomto odstavci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 143
Corinne Lepage
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy musí podrobně stanovit 
údaje a dokumenty, které musí žadatel 
předložit.

Členské státy musí stanovit kategorie 
údajů a dokumentů, které musí žadatel 
předložit.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy musí podrobně stanovit údaje 
a dokumenty, které musí žadatel předložit.

Členské státy musí podrobně stanovit údaje 
a hlavní dokumenty, které musí žadatel 
předložit.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy musí podrobně stanovit 
údaje a dokumenty, které musí žadatel 
předložit.

Členské státy musí podrobně stanovit 
kategorie údajů a hlavní dokumenty, které 
musí žadatel předložit.

Or. fr

Pozměňovací návrh 146
Corinne Lepage
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žadatel musí předložit příslušným 
orgánům dostatečné informace včetně 
podrobností o skutečnostech, které nastaly 
od doby, kdy byla cena léčivého přípravku 
naposledy stanovena, a které podle jeho 
mínění odůvodňují požadované zvýšení 
ceny. Nejsou-li informace přiložené 
k žádosti dostatečné, uvědomí příslušné 
orgány neprodleně žadatele o tom, jaké 
doplňující informace jsou nutné, a přijmou 
konečné rozhodnutí do 60 dnů od obdržení 
těchto doplňujících informací. Členské 
státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Žadatel musí předložit příslušným 
orgánům dostatečné informace včetně 
podrobností o skutečnostech, které nastaly 
od doby, kdy byla cena léčivého přípravku 
naposledy stanovena, a které podle jeho 
mínění odůvodňují požadované zvýšení 
ceny. Nejsou-li informace přiložené 
k žádosti dostatečné, uvědomí příslušné 
orgány neprodleně žadatele o tom, jaké 
doplňující informace jsou nutné, a přijmou 
konečné rozhodnutí do 90 dnů od obdržení 
těchto doplňujících informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žadatel musí předložit příslušným 
orgánům dostatečné informace včetně 
podrobností o skutečnostech, které nastaly 
od doby, kdy byla cena léčivého přípravku 
naposledy stanovena, a které podle jeho 
mínění odůvodňují požadované zvýšení 
ceny. Nejsou-li informace přiložené 
k žádosti dostatečné, uvědomí příslušné 
orgány neprodleně žadatele o tom, jaké 
doplňující informace jsou nutné, a přijmou 
konečné rozhodnutí do 60 dnů od obdržení 
těchto doplňujících informací. Členské 
státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 

Žadatel musí předložit příslušným 
orgánům dostatečné informace včetně 
podrobností o skutečnostech, které nastaly 
od doby, kdy byla cena léčivého přípravku 
naposledy stanovena, a které podle jeho 
mínění odůvodňují požadované zvýšení 
ceny. Nejsou-li informace přiložené 
k žádosti dostatečné, uvědomí příslušné 
orgány neprodleně žadatele o tom, jaké 
doplňující informace jsou nutné, a přijmou 
konečné rozhodnutí do 90 dnů od obdržení 
těchto doplňujících informací. Členské 
státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
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vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Or. sl

Pozměňovací návrh 148
Kārlis Šadurskis

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žadatel musí předložit příslušným 
orgánům dostatečné informace včetně 
podrobností o skutečnostech, které nastaly 
od doby, kdy byla cena léčivého přípravku 
naposledy stanovena, a které podle jeho 
mínění odůvodňují požadované zvýšení 
ceny. Nejsou-li informace přiložené 
k žádosti dostatečné, uvědomí příslušné 
orgány neprodleně žadatele o tom, jaké 
doplňující informace jsou nutné, a přijmou 
konečné rozhodnutí do 60 dnů od obdržení 
těchto doplňujících informací. Členské 
státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Žadatel musí předložit příslušným 
orgánům dostatečné informace včetně 
podrobností o skutečnostech, které nastaly 
od doby, kdy byla cena léčivého přípravku 
naposledy stanovena, a které podle jeho 
mínění odůvodňují požadované zvýšení 
ceny. Nejsou-li informace přiložené 
k žádosti dostatečné, uvědomí příslušné 
orgány neprodleně žadatele o tom, jaké 
doplňující informace jsou nutné, a přijmou 
konečné rozhodnutí do 90 dnů od obdržení 
těchto doplňujících informací. Členské 
státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žadatel musí předložit příslušným 
orgánům dostatečné informace včetně 
podrobností o skutečnostech, které nastaly 
od doby, kdy byla cena léčivého přípravku 

Žadatel musí předložit příslušným 
orgánům dostatečné informace včetně 
podrobností o skutečnostech, které nastaly 
od doby, kdy byla cena léčivého přípravku 



PE498.042v02-00 10/97 AM\917073CS.doc

CS

naposledy stanovena, a které podle jeho 
mínění odůvodňují požadované zvýšení 
ceny. Nejsou-li informace přiložené 
k žádosti dostatečné, uvědomí příslušné 
orgány neprodleně žadatele o tom, jaké 
doplňující informace jsou nutné, a přijmou 
konečné rozhodnutí do 60 dnů od obdržení 
těchto doplňujících informací. Členské 
státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

naposledy stanovena, a které podle jeho 
mínění odůvodňují požadované zvýšení 
ceny. Nejsou-li informace přiložené 
k žádosti dostatečné, uvědomí příslušné 
orgány neprodleně žadatele o tom, jaké 
doplňující informace jsou nutné, a přijmou 
konečné rozhodnutí do 90 dnů od obdržení 
těchto doplňujících informací. Členské 
státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 150
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žadatel musí předložit příslušným 
orgánům dostatečné informace včetně 
podrobností o skutečnostech, které nastaly 
od doby, kdy byla cena léčivého přípravku 
naposledy stanovena, a které podle jeho 
mínění odůvodňují požadované zvýšení 
ceny. Nejsou-li informace přiložené 
k žádosti dostatečné, uvědomí příslušné 
orgány neprodleně žadatele o tom, jaké 
doplňující informace jsou nutné, a přijmou 
konečné rozhodnutí do 60 dnů od obdržení 
těchto doplňujících informací. Členské 
státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Žadatel musí předložit příslušným 
orgánům dostatečné informace včetně 
podrobností o skutečnostech, které nastaly 
od doby, kdy byla cena léčivého přípravku 
naposledy stanovena, a které podle jeho 
mínění odůvodňují požadované zvýšení 
ceny. Nejsou-li informace přiložené 
k žádosti dostatečné, uvědomí příslušné 
orgány neprodleně žadatele o tom, jaké 
doplňující informace jsou nutné, a přijmou 
konečné rozhodnutí do 90 dnů od obdržení 
těchto doplňujících informací. Členské 
státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 151
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis



AM\917073CS.doc 11/97 PE498.042v02-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žadatel musí předložit příslušným 
orgánům dostatečné informace včetně 
podrobností o skutečnostech, které nastaly 
od doby, kdy byla cena léčivého přípravku 
naposledy stanovena, a které podle jeho 
mínění odůvodňují požadované zvýšení 
ceny. Nejsou-li informace přiložené 
k žádosti dostatečné, uvědomí příslušné 
orgány neprodleně žadatele o tom, jaké 
doplňující informace jsou nutné, a přijmou 
konečné rozhodnutí do 60 dnů od obdržení 
těchto doplňujících informací. Členské 
státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Žadatel musí předložit příslušným 
orgánům dostatečné informace včetně 
podrobností o skutečnostech, které nastaly 
od doby, kdy byla cena léčivého přípravku 
naposledy stanovena, a které podle jeho 
mínění odůvodňují požadované zvýšení 
ceny. Nejsou-li informace přiložené 
k žádosti dostatečné, uvědomí příslušné 
orgány neprodleně žadatele o tom, jaké 
doplňující informace jsou nutné, a přijmou 
konečné rozhodnutí do 60 dnů od obdržení 
těchto doplňujících informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Není-li rozhodnutí přijato v příslušné 
lhůtě stanovené v odstavcích 3 a 4, je 
žadatel oprávněn uplatnit požadované 
zvýšení ceny.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Toto ustanovení jde nad rámec stanoveného cíle, kterým je zajistit rychlou dostupnost nových 
léčebných možností, přičemž není ani přiměřené, ani v souladu se zásadou subsidiarity.
Opatření tohoto druhu by navíc mohlo narušit již tak křehkou rozpočtovou rovnováhu systémů 
veřejného zdravotního pojištění.
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Pozměňovací návrh 153
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Rozhodnou-li příslušné orgány, že zcela 
nebo zčásti nepovolí požadované cenové 
zvýšení, musí jejich rozhodnutí obsahovat 
odůvodnění na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií a žadatel musí být 
informován o všech dostupných opravných 
prostředcích včetně soudních opravných 
prostředků a o lhůtách pro jejich uplatnění.

6. Rozhodnou-li příslušné orgány, že zcela 
nebo zčásti nepovolí požadované cenové 
zvýšení, žadatel musí být informován 
o všech dostupných opravných 
prostředcích včetně soudních opravných 
prostředků a o lhůtách pro jejich uplatnění.

Or. fr

Odůvodnění

Požadavek, aby orgány podrobně odůvodňovaly každé rozhodnutí týkající se přehodnocení 
cen, které je v rozporu s obchodními zájmy výrobců, je nepřiměřený.

Pozměňovací návrh 154
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě zmrazení cen nebo snížení cen 
uvaleného příslušnými orgány členského 
státu na všechny léčivé přípravky nebo na 
určité kategorie léčivých přípravků 
zveřejní daný členský stát odůvodnění 
svého rozhodnutí na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií, včetně případného 
zdůvodnění kategorií přípravků, pro které 
platí dané zmrazení nebo snížení cen.

1. V případě zmrazení cen nebo snížení cen 
uvaleného příslušnými orgány členského 
státu na všechny léčivé přípravky nebo na 
určité kategorie léčivých přípravků 
zveřejní daný členský stát odůvodnění 
svého rozhodnutí, včetně případného 
zdůvodnění kategorií přípravků, pro které 
platí dané zmrazení nebo snížení cen.

Or. fr
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Odůvodnění

Požadavek, aby orgány podrobně odůvodňovaly každé rozhodnutí týkající se přehodnocení 
cen, které je v rozporu s obchodními zájmy výrobců, je nepřiměřený.

Pozměňovací návrh 155
Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě zmrazení cen nebo snížení cen 
uvaleného příslušnými orgány členského 
státu na všechny léčivé přípravky nebo na 
určité kategorie léčivých přípravků 
zveřejní daný členský stát odůvodnění 
svého rozhodnutí na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií, včetně případného 
zdůvodnění kategorií přípravků, pro které 
platí dané zmrazení nebo snížení cen.

1. V případě zmrazení cen nebo snížení cen 
uvaleného příslušnými orgány členského 
státu na všechny léčivé přípravky nebo na 
určité kategorie léčivých přípravků 
zveřejní daný členský stát odůvodnění 
svého rozhodnutí na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií, včetně případného 
zdůvodnění kategorií přípravků, pro které 
platí dané zmrazení nebo snížení cen. 
Členské státy svá rozhodnutí každoročně 
přezkoumají.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Držitelé rozhodnutí o registraci mohou 
požádat ze zvláštních důvodů o výjimku ze 
zmrazení nebo snížení cen. Žádost musí 
obsahovat dostatečné odůvodnění. Členské 
státy zajistí, aby držitel rozhodnutí 
o registraci mohl kdykoli podat žádosti 
o výjimku. Příslušné orgány vystaví 
žadateli oficiální potvrzení o přijetí 
žádosti.

2. Držitelé rozhodnutí o registraci mohou 
požádat ze zvláštních důvodů o výjimku ze 
zmrazení nebo snížení cen. Žádost musí 
obsahovat dostatečné odůvodnění. Členské 
státy zajistí, aby držitel rozhodnutí 
o registraci mohl kdykoli podat žádosti 
o výjimku.
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Or. cs

Pozměňovací návrh 157
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Držitelé rozhodnutí o registraci mohou 
požádat ze zvláštních důvodů o výjimku ze 
zmrazení nebo snížení cen. Žádost musí 
obsahovat dostatečné odůvodnění. Členské 
státy zajistí, aby držitel rozhodnutí 
o registraci mohl kdykoli podat žádosti 
o výjimku. Příslušné orgány vystaví 
žadateli oficiální potvrzení o přijetí žádosti.

2. Držitelé rozhodnutí o registraci mohou 
požádat ze zvláštních důvodů o výjimku ze 
zmrazení nebo snížení cen. Žádost musí 
obsahovat dostatečné odůvodnění. Členské 
státy držiteli rozhodnutí o registraci 
zaručují možnost podat žádost o výjimku. 
Příslušné orgány vystaví žadateli oficiální 
potvrzení o přijetí žádosti.

Or. fr

Odůvodnění

Jde o ujasnění znění tohoto ustanovení a o odstranění slova „kdykoli“, které je zdrojem 
právní nejistoty.

Pozměňovací návrh 158
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Držitelé rozhodnutí o registraci mohou 
požádat ze zvláštních důvodů o výjimku ze 
zmrazení nebo snížení cen. Žádost musí 
obsahovat dostatečné odůvodnění. Členské 
státy zajistí, aby držitel rozhodnutí 
o registraci mohl kdykoli podat žádosti 
o výjimku. Příslušné orgány vystaví 
žadateli oficiální potvrzení o přijetí žádosti.

2. Držitelé rozhodnutí o registraci mohou 
požádat ze zvláštních důvodů o výjimku ze 
zmrazení nebo snížení cen. Žádost musí 
obsahovat dostatečné odůvodnění. Členské 
státy zajistí, aby držitel rozhodnutí 
o registraci mohl podat žádosti o výjimku. 
Příslušné orgány vystaví žadateli oficiální 
potvrzení o přijetí žádosti.

Or. fr
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Odůvodnění

Důsledkem tohoto návrhu by bylo výrazné zvýšení administrativní zátěže pro příslušné 
orgány, které by byly zavaleny žádostmi v návaznosti na záporné rozhodnutí, a to i v případě, 
že by se okolnosti nezměnily. 

Pozměňovací návrh 159
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Držitelé rozhodnutí o registraci mohou 
požádat ze zvláštních důvodů o výjimku ze 
zmrazení nebo snížení cen. Žádost musí 
obsahovat dostatečné odůvodnění. Členské 
státy zajistí, aby držitel rozhodnutí 
o registraci mohl kdykoli podat žádosti
o výjimku. Příslušné orgány vystaví 
žadateli oficiální potvrzení o přijetí žádosti.

2. Držitelé rozhodnutí o registraci mohou 
požádat ze zvláštních důvodů o výjimku ze 
zmrazení nebo snížení cen. Musí se jednat 
o důvody uvedené na předem stanoveném 
seznamu, který vypracují a vhodnou 
formou zveřejní členské státy. Žádost musí 
obsahovat dostatečné odůvodnění. Členské 
státy zajistí, aby držitel rozhodnutí 
o registraci mohl podat žádost o výjimku. 
Příslušné orgány vystaví žadateli oficiální 
potvrzení o přijetí žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby o žádosti uvedené 
v odstavci 2 bylo přijato odůvodněné 
rozhodnutí a aby bylo rozhodnutí žadateli 
sděleno do 60 dnů od obdržení žádosti. 
Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 

Členské státy zajistí, aby o žádosti uvedené 
v odstavci 2 bylo přijato odůvodněné 
rozhodnutí a aby bylo rozhodnutí žadateli 
sděleno do 90 dnů od obdržení žádosti. 
Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
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rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Je-li udělena 
výjimka, zveřejní příslušné orgány 
neprodleně sdělení o povoleném zvýšení 
ceny.

rozhodnutí do 90 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Je-li udělena 
výjimka, zveřejní příslušné orgány 
neprodleně sdělení o povoleném zvýšení 
ceny.

Or. sl

Pozměňovací návrh 161
Kārlis Šadurskis

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby o žádosti uvedené 
v odstavci 2 bylo přijato odůvodněné 
rozhodnutí a aby bylo rozhodnutí žadateli 
sděleno do 60 dnů od obdržení žádosti. 
Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Je-li udělena 
výjimka, zveřejní příslušné orgány 
neprodleně sdělení o povoleném zvýšení 
ceny.

Členské státy zajistí, aby o žádosti uvedené 
v odstavci 2 bylo přijato odůvodněné 
rozhodnutí a aby bylo rozhodnutí žadateli 
sděleno do 90 dnů od obdržení žádosti. 
Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 90 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Je-li udělena 
výjimka, zveřejní příslušné orgány 
neprodleně sdělení o povoleném zvýšení 
ceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby o žádosti uvedené 
v odstavci 2 bylo přijato odůvodněné 
rozhodnutí a aby bylo rozhodnutí žadateli 
sděleno do 60 dnů od obdržení žádosti. 

Členské státy zajistí, aby o žádosti uvedené 
v odstavci 2 bylo přijato odůvodněné 
rozhodnutí a aby bylo rozhodnutí žadateli 
sděleno do 90 dnů od obdržení žádosti. 
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Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Je-li udělena 
výjimka, zveřejní příslušné orgány 
neprodleně sdělení o povoleném zvýšení 
ceny.

Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 90 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Je-li udělena 
výjimka, zveřejní příslušné orgány 
neprodleně sdělení o povoleném zvýšení 
ceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby o žádosti uvedené 
v odstavci 2 bylo přijato odůvodněné 
rozhodnutí a aby bylo rozhodnutí žadateli 
sděleno do 60 dnů od obdržení žádosti. 
Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Je-li udělena 
výjimka, zveřejní příslušné orgány 
neprodleně sdělení o povoleném zvýšení 
ceny.

Členské státy zajistí, aby o žádosti uvedené 
v odstavci 2 bylo přijato odůvodněné 
rozhodnutí a aby bylo rozhodnutí žadateli 
sděleno do 90 dnů od obdržení žádosti. 
Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 90 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Je-li udělena 
výjimka, zveřejní příslušné orgány 
neprodleně sdělení o povoleném zvýšení 
ceny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 164
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby o žádosti uvedené 
v odstavci 2 bylo přijato odůvodněné 
rozhodnutí a aby bylo rozhodnutí žadateli 
sděleno do 60 dnů od obdržení žádosti. 
Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Je-li udělena 
výjimka, zveřejní příslušné orgány 
neprodleně sdělení o povoleném zvýšení 
ceny.

Členské státy zajistí, aby o žádosti uvedené 
v odstavci 2 bylo přijato odůvodněné 
rozhodnutí a aby bylo rozhodnutí žadateli 
sděleno do 60 dnů od obdržení žádosti.

Or. fr

Odůvodnění

Požadavek, aby orgány podrobně odůvodňovaly každé rozhodnutí týkající se přehodnocení 
cen, které je v rozporu s obchodními zájmy výrobců, je nepřiměřený.

Pozměňovací návrh 165
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby o žádosti uvedené 
v odstavci 2 bylo přijato odůvodněné 
rozhodnutí a aby bylo rozhodnutí žadateli 
sděleno do 60 dnů od obdržení žádosti. 
Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Je-li udělena 
výjimka, zveřejní příslušné orgány 
neprodleně sdělení o povoleném zvýšení 
ceny.

Členské státy zajistí, aby o žádosti uvedené 
v odstavci 2 bylo přijato odůvodněné 
rozhodnutí a aby bylo rozhodnutí žadateli 
sděleno do 90 dnů od obdržení žádosti. 
Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 90 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Je-li udělena 
výjimka, zveřejní příslušné orgány 
neprodleně sdělení o povoleném zvýšení 
ceny.
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Or. fr

Odůvodnění

Aby nebyla ohrožena kvalita hodnocení léčivých přípravků v členských státech a kvalita 
služeb poskytovaných pacientům, měla by lhůta 90 dnů zůstat zachována.

Pozměňovací návrh 166
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být příslušná lhůta uvedená 
v odstavci 3 prodloužena pouze jednou 
o dalších 60 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v odstavci 3.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Nové lhůty jsou nereálné a jdou jednoznačně nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle, 
který Komise sleduje, totiž urychleného zpřístupnění nových léčebných možností, pokud jde 
o „normální“ držitele rozhodnutí o registraci.

Pozměňovací návrh 167
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být příslušná lhůta uvedená 
v odstavci 3 prodloužena pouze jednou 
o dalších 60 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v odstavci 3.

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být příslušná lhůta uvedená 
v odstavci 3 prodloužena pouze jednou 
o dalších 90 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v odstavci 3.
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Or. sl

Pozměňovací návrh 168
Kārlis Šadurskis

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být příslušná lhůta uvedená 
v odstavci 3 prodloužena pouze jednou 
o dalších 60 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v odstavci 3.

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být příslušná lhůta uvedená 
v odstavci 3 prodloužena pouze jednou 
o dalších 90 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v odstavci 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být příslušná lhůta uvedená 
v odstavci 3 prodloužena pouze jednou 
o dalších 60 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v odstavci 3.

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být příslušná lhůta uvedená 
v odstavci 3 prodloužena pouze jednou 
o dalších 90 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v odstavci 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být příslušná lhůta uvedená 
v odstavci 3 prodloužena pouze jednou 
o dalších 60 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím 
lhůty stanovené v odstavci 3.

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být lhůta uvedená v odstavci 
3 prodloužena pouze jednou o dalších 90
dnů. Žadateli musí být toto prodloužení 
oznámeno před uplynutím lhůty stanovené 
v odstavci 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 171
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být příslušná lhůta uvedená 
v odstavci 3 prodloužena pouze jednou 
o dalších 60 dnů. Žadateli musí být toto 
prodloužení oznámeno před uplynutím
lhůty stanovené v odstavci 3.

V případě mimořádně velkého počtu 
žádostí může být lhůta uvedená v odstavci 
3 prodloužena pouze jednou o dalších 90
dnů. Žadateli musí být toto prodloužení 
oznámeno před uplynutím lhůty stanovené 
v odstavci 3.

Or. fr

Odůvodnění

Aby nebyla ohrožena kvalita hodnocení léčivých přípravků v členských státech a kvalita 
služeb poskytovaných pacientům, měla by lhůta 90 dnů zůstat zachována.

Pozměňovací návrh 172
Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby výdejny léků 
byly informovány o prodejní ceně léčivého 
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přípravku účtované pojištěnci s cílem 
zamezit případným zkreslením v důsledku 
netransparentního uvádění cen na trhu.

Or. de

Odůvodnění

Narostl počet dobrovolných dohod, jako jsou například smlouvy o slevách mezi výrobci 
léčivých přípravků a zdravotními pojišťovnami, které se týkají převážné části prodávaných 
léčivých přípravků. Kvůli těmto dohodám není lékařům ani lékárníkům zjevná skutečná cena, 
a tudíž není vždy vydán cenově nejvýhodnější lék.

Pozměňovací návrh 173
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Členské státy zajistí, aby sjednané 
proplácené částky přinášely skutečný 
prospěch také pacientům, příp. 
pojištěncům. Je třeba zamezit možné 
netransparentnosti ve výdejnách léků, kde 
kvůli netransparentnímu uvádění cen 
dochází k nejasnostem.

Or. de

Pozměňovací návrh 174
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Kontroly zisku
Jestliže členský stát přijme systém 
přímých nebo nepřímých kontrol 
ziskovosti osob odpovědných za uvádění 
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léčivé přípravky na trh, zveřejní vhodným 
způsobem následující informace a sdělí je 
Komisi:
a) metoda nebo metody používané 
v dotčeném členském státě ke zjištění 
ziskovosti: rentabilita prodeje a/nebo 
výnosnost vloženého kapitálu;
b) míra zisku v daném okamžiku povolená 
osobám odpovědným za uvádění léčivých 
přípravků na trh v dotčeném členském 
státě;
c) kritéria, podle nichž se osobám 
odpovědným za uvádění léčivých 
přípravků na trh přidělují směrné míry 
zisku, spolu s kritérii, podle nichž je 
dovoleno ponechat si zisk přesahující 
směrné míry v dotčeném členském státě;
d) maximální procentní zisk, který si 
jakákoli osoba odpovědná za uvádění 
léčivých přípravků na trh smí ponechat 
nad svou cílovou míru zisku v dotčeném 
členském státě.
Informace uvedené v prvním pododstavci 
musí být aktualizovány jednou za rok, 
nebo když dojde k významným změnám.
Pokud kromě systému přímých nebo 
nepřímých kontrol zisku členský stát 
uplatňuje systém kontrol cen u určitých 
druhů léčivých přípravků, které jsou 
vyloučeny z oblasti působnosti systému 
kontroly zisku, použijí se v případě 
potřeby na tyto kontroly cen články 3, 4 
a 5. Tyto články se však nepoužijí, pokud 
běžné fungování systému přímých nebo 
nepřímých kontrol zisku vede výjimečně 
k tomu, že se stanoví cena pro jednotlivý 
léčivý přípravek.

Or. cs

Pozměňovací návrh 175
Milan Cabrnoch
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o začlenění léčivého přípravku do 
působnosti systému veřejného zdravotního 
pojištění. Jestliže systém veřejného 
zdravotního pojištění obsahuje několik 
programů či kategorií úhrad, je držitel 
rozhodnutí o registraci oprávněn požádat 
o začlenění svého přípravku do programu 
nebo kategorie dle svého výběru. Příslušné 
orgány vystaví žadateli oficiální potvrzení 
o přijetí žádosti.

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o začlenění léčivého přípravku do 
působnosti systému veřejného zdravotního 
pojištění. Jestliže systém veřejného 
zdravotního pojištění obsahuje několik 
programů či kategorií úhrad, je držitel 
rozhodnutí o registraci oprávněn požádat 
o začlenění svého přípravku do programu 
nebo kategorie dle svého výběru.

Or. cs

Pozměňovací návrh 176
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o začlenění léčivého přípravku do 
působnosti systému veřejného zdravotního 
pojištění. Jestliže systém veřejného 
zdravotního pojištění obsahuje několik 
programů či kategorií úhrad, je držitel 
rozhodnutí o registraci oprávněn požádat 
o začlenění svého přípravku do programu 
nebo kategorie dle svého výběru. Příslušné 
orgány vystaví žadateli oficiální potvrzení 
o přijetí žádosti.

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci nebo žadatel 
o kladné stanovisko Výboru pro humánní 
léčivé přípravky (stanoveného nařízením 
(ES) č. 726/2004) nebo příslušného 
vnitrostátního orgánu mohl kdykoli podat 
žádost o začlenění léčivého přípravku do 
působnosti systému veřejného zdravotního 
pojištění Jestliže systém veřejného 
zdravotního pojištění obsahuje několik 
programů či kategorií úhrad, je držitel 
rozhodnutí o registraci nebo žadatel 
oprávněn požádat o začlenění svého 
přípravku do programu nebo kategorie dle 
svého výběru. Příslušné orgány vystaví 
žadateli oficiální potvrzení o přijetí žádosti.

Or. fr
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Odůvodnění

Některé členské státy již žadatelům umožňují podat žádost o stanovení ceny a úhrady, jakmile 
obdrží kladné stanovisko Výboru pro humánní léčivé přípravky nebo příslušného 
vnitrostátního orgánu členského státu. Na toto téma byla nastolena debata již dříve 
a upřednostnila dodržování lhůt stanovených směrnicí s cílem usnadnit přístup pacientů 
k novým přípravkům.

Pozměňovací návrh 177
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o začlenění léčivého přípravku do 
působnosti systému veřejného zdravotního 
pojištění. Jestliže systém veřejného 
zdravotního pojištění obsahuje několik 
programů či kategorií úhrad, je držitel 
rozhodnutí o registraci oprávněn požádat 
o začlenění svého přípravku do programu 
nebo kategorie dle svého výběru. Příslušné 
orgány vystaví žadateli oficiální potvrzení 
o přijetí žádosti.

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o začlenění léčivého přípravku do 
působnosti systému veřejného zdravotního 
pojištění. Příslušné orgány vystaví žadateli 
oficiální potvrzení o přijetí žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o začlenění léčivého přípravku do 
působnosti systému veřejného zdravotního 
pojištění. Jestliže systém veřejného

2. Členské státy držiteli rozhodnutí 
o registraci zaručují možnost podat žádost 
o začlenění léčivého přípravku do 
působnosti systému veřejného zdravotního 
pojištění. Příslušné orgány vystaví žadateli 
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zdravotního pojištění obsahuje několik 
programů či kategorií úhrad, je držitel 
rozhodnutí o registraci oprávněn požádat 
o začlenění svého přípravku do programu 
nebo kategorie dle svého výběru. Příslušné 
orgány vystaví žadateli oficiální potvrzení 
o přijetí žádosti.

oficiální potvrzení o přijetí žádosti.

Or. fr

Odůvodnění

Jde o ujasnění znění tohoto ustanovení a o odstranění slova „kdykoli“, které je zdrojem 
právní nejistoty. Jinak možnost nechat držitele rozhodnutí o registraci žádat či nežádat 
o začlenění do konkrétní kategorie spadá do vnitrostátních pravomocí.

Pozměňovací návrh 179
Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o začlenění léčivého přípravku do 
působnosti systému veřejného zdravotního 
pojištění. Jestliže systém veřejného 
zdravotního pojištění obsahuje několik 
programů či kategorií úhrad, je držitel 
rozhodnutí o registraci oprávněn požádat 
o začlenění svého přípravku do programu 
nebo kategorie dle svého výběru. Příslušné 
orgány vystaví žadateli oficiální potvrzení 
o přijetí žádosti.

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl podat žádost 
o začlenění léčivého přípravku do 
působnosti systému veřejného zdravotního 
pojištění. Příslušné orgány vystaví žadateli 
oficiální potvrzení o přijetí žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl kdykoli podat 
žádost o začlenění léčivého přípravku do 
působnosti systému veřejného zdravotního 
pojištění. Jestliže systém veřejného 
zdravotního pojištění obsahuje několik 
programů či kategorií úhrad, je držitel 
rozhodnutí o registraci oprávněn požádat 
o začlenění svého přípravku do programu 
nebo kategorie dle svého výběru. Příslušné 
orgány vystaví žadateli oficiální potvrzení 
o přijetí žádosti.

2. Členské státy zajistí, aby držitel 
rozhodnutí o registraci mohl podat žádost 
o začlenění léčivého přípravku do 
působnosti systému veřejného zdravotního 
pojištění. Příslušné orgány vystaví žadateli 
oficiální potvrzení o přijetí žádosti.

Or. fr

Odůvodnění

Rozpor se zásadou subsidiarity. Postup týkající se výběru kategorie úhrad by měl zůstat 
v pravomoci členských států.

Pozměňovací návrh 181
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy musí podrobně stanovit 
údaje a dokumenty, které musí žadatel 
předložit.

3. Členské státy musí stanovit kategorie 
údajů a dokumentů, které musí žadatel 
předložit.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy musí podrobně stanovit 
údaje a dokumenty, které musí žadatel 
předložit.

3. Členské státy musí podrobně stanovit 
údaje a hlavní dokumenty, které musí 
žadatel předložit.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy musí podrobně stanovit 
údaje a dokumenty, které musí žadatel 
předložit.

3. Členské státy musí podrobně stanovit 
kategorie údajů a hlavní dokumenty, které 
musí žadatel předložit.

Or. fr

Odůvodnění

Příslušné orgány musí mít určitou míru flexibility, aby zůstaly progresivní a mohly čelit 
nečekaným situacím.

Pozměňovací návrh 184
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů od obdržení žádosti. 

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů od obdržení žádosti. 
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Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.

Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 25 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.

Or. hu

Odůvodnění

Orgány by obtížně dodržovaly 15denní lhůtu, kterou navrhuje Komise. Příliš krátká lhůta by 
mohla poškodit kvalitu rozhodování.

Pozměňovací návrh 185
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů od obdržení žádosti. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 90 dnů od obdržení žádosti. 
Pokud jde o léčivé přípravky, pro které 
členské státy používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 30 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.

Or. sl
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Pozměňovací návrh 186
Kārlis Šadurskis

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů od obdržení žádosti. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 90 dnů od obdržení žádosti. 
Pokud jde o generické léčivé přípravky, 
činí lhůta 90 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů od obdržení žádosti. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 90 dnů od obdržení žádosti. 
Pokud jde o generické léčivé přípravky, 
činí lhůta 30 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
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zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.

začleněn referenční léčivý přípravek.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů od obdržení žádosti.
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 90 dnů od obdržení žádosti. 
Pokud jde o generické léčivé přípravky, 
činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.

Or. fr

Odůvodnění

Nové lhůty jsou nereálné a jdou jednoznačně nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení cíle, 
který Komise sleduje, totiž urychleného zpřístupnění nových léčebných možností, pokud jde 
o „normální“ držitele rozhodnutí o registraci.

Pozměňovací návrh 189
Erik Bánki
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů od obdržení žádosti. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů od obdržení žádosti. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 25 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.
Pokud jde o biopodobné léčivé přípravky, 
činí lhůta 60 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.

Or. en

Odůvodnění

Navržená patnáctidenní lhůta může být pro příslušné orgány příliš krátká, což by se mohlo 
negativně odrazit na kvalitě rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že biologické léčivé přípravky již 
ztratily nebo v dohledné době ztratí svá výlučná práva a biopodobné léky jsou poměrně novou 
kategorií léčivých přípravků, měla by být lhůta od podání po schválení žádosti maximálně 
šedesátidenní.

Pozměňovací návrh 190
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí o 
žádosti ve věci začlenění léčivého 

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
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přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů od obdržení žádosti. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.

přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 90 dnů od obdržení žádosti. 
Pokud jde o generické léčivé přípravky, 
činí lhůta 45 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů od obdržení žádosti. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 90 dnů od obdržení žádosti.
Pokud jde o generické léčivé přípravky, 
činí lhůta 45 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.
Členské státy zváží možnost založit své 
rozhodnutí týkající se žádosti o začlenění 
léčivého přípravku do oblasti působnosti 
systému veřejného zdravotního pojištění 
na hodnocení zdravotnických technologií.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 192
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů od obdržení žádosti. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění 
již začleněn referenční léčivý přípravek.

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
žadateli do 60 dnů od obdržení žádosti. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 30 dnů, jestliže je 
dotčený generický léčivý přípravek 
v zásadě podobný referenčnímu léčivému 
přípravku v souladu se směrnicí 
2001/83/ES a referenční léčivý přípravek 
již byl začleněn do systému veřejného 
zdravotního pojištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
o žádosti ve věci začlenění léčivého 
přípravku do oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění podané 
držitelem rozhodnutí o registraci v souladu 
s požadavky stanovenými v dotčeném 
členském státě bylo přijato a sděleno 
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žadateli do 60 dnů od obdržení žádosti. 
Avšak pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.

žadateli do 90 dnů od obdržení žádosti. 
Pokud jde o generické léčivé přípravky, 
činí lhůta 30 dnů, jestliže referenční léčivý 
přípravek je v zásadě podobný ve smyslu 
směrnice 2001/83/ES a byl již začleněn do 
systému veřejného zdravotního pojištění.
Pokud se generické léčivé přípravky od 
referenčních léčivých přípravků liší, např. 
pokud jde o jejich balení nebo léčebnou 
indikaci, mohou členské státy stanovit 
nové posouzení těchto přípravků.

Or. fr

Odůvodnění

Un seul régime de délai devrait être fixé. Il devrait être maintenu à quatre-vingt-dix jours afin 
de ne pas mettre en danger la qualité de l’évaluation des médicaments dans les Etats 
membres et ainsi la qualité du service rendu au patient. En effet, la consultation publique 
réalisée par la commission européenne a montré que la majorité des parties prenantes, y 
compris l’industrie des princeps, considère les délais actuels satisfaisants. Ces délais sont 
nécessaires à une évaluation de qualité, compte tenu de l’existence de produits basés sur une 
recherche de plus en plus complexe et innovante.

Pozměňovací návrh 194
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde 
o léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. 

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde 
o léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 25 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. 
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Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Or. hu

Odůvodnění

Orgány by obtížně dodržovaly 15denní lhůtu, kterou navrhuje Komise. Příliš krátká lhůta by 
mohla poškodit kvalitu rozhodování.

Pozměňovací návrh 195
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde 
o léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány bez 
zbytečného odkladu žadatele o tom, jaké 
doplňující informace jsou nutné, a přijmou 
konečné rozhodnutí do 60 dnů od obdržení 
těchto doplňujících informací. Avšak 
pokud jde o léčivé přípravky, pro které 
členské státy používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Or. cs

Pozměňovací návrh 196
Zofija Mazej Kukovič
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde 
o léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 90 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Pokud jde o léčivé 
přípravky, pro které členské státy používají 
jako součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, činí 
lhůta rovněž 90 dnů. Pokud jde o generické 
léčivé přípravky, činí lhůta 30 dnů, jestliže 
byl do systému veřejného zdravotního 
pojištění již začleněn referenční léčivý 
přípravek. Členské státy nesmí žádat žádné 
doplňující informace, které výslovně 
nepožadují vnitrostátní právní předpisy 
nebo správní pokyny.

Or. sl

Pozměňovací návrh 197
Kārlis Šadurskis

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde 
o léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, je lhůta pozastavena 
a příslušné orgány neprodleně uvědomí
žadatele o tom, jaké doplňující informace 
jsou nutné, a přijmou konečné rozhodnutí 
do 90 dnů od obdržení těchto doplňujících 
informací. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 90 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 



PE498.042v02-00 38/97 AM\917073CS.doc

CS

systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde 
o léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. 
Členské státy nesmí žádat žádné 
doplňující informace, které výslovně 
nepožadují vnitrostátní právní předpisy 
nebo správní pokyny.

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 90 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Pokud jde 
o generické léčivé přípravky, činí lhůta 30
dnů, jestliže byl do systému veřejného 
zdravotního pojištění již začleněn 
referenční léčivý přípravek.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde 
o léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 90 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Pokud jde 
o generické léčivé přípravky, činí lhůta 45
dnů, jestliže byl do systému veřejného 
zdravotního pojištění již začleněn 
referenční léčivý přípravek. Členské státy 
nesmí žádat žádné doplňující informace, 
které výslovně nepožadují vnitrostátní 
právní předpisy nebo správní pokyny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 200
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde 
o léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. 

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde 
o léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 25 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. 
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Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Pokud jde o biopodobné léčivé přípravky, 
činí lhůta 60 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

Or. en

Odůvodnění

Navržená patnáctidenní lhůta může být pro příslušné orgány příliš krátká, což by se mohlo 
negativně odrazit na kvalitě rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že biologické léčivé přípravky již 
ztratily nebo v dohledné době ztratí svá výlučná práva a biopodobné léky jsou poměrně novou 
kategorií léčivých přípravků, měla by být lhůta od podání po schválení žádosti maximálně 
šedesátidenní.

Pozměňovací návrh 201
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde 
o léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. 
Členské státy nesmí žádat žádné doplňující 
informace, které výslovně nepožadují 
vnitrostátní právní předpisy nebo správní 
pokyny.

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 90 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Pokud jde 
o generické léčivé přípravky, činí lhůta 45
dnů, jestliže byl do systému veřejného 
zdravotního pojištění již začleněn 
referenční léčivý přípravek. Členské státy 
nesmí žádat žádné doplňující informace, 
které výslovně nepožadují vnitrostátní 
právní předpisy nebo správní pokyny.
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Or. en

Pozměňovací návrh 202
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde 
o léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění 
již začleněn referenční léčivý přípravek.
Členské státy nesmí žádat žádné 
doplňující informace, které výslovně 
nepožadují vnitrostátní právní předpisy 
nebo správní pokyny.

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 
doplňujících informací. Avšak pokud jde 
o léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 30 dnů, jestliže je 
dotčený generický léčivý přípravek 
v zásadě podobný referenčnímu léčivému 
přípravku v souladu se směrnicí 
2001/83/ES a referenční léčivý přípravek 
již byl začleněn do systému veřejného 
zdravotního pojištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné
rozhodnutí do 60 dnů od obdržení těchto 

5. Nejsou-li informace přiložené k žádosti 
dostatečné, uvědomí příslušné orgány 
neprodleně žadatele o tom, jaké doplňující 
informace jsou nutné, a přijmou konečné 
rozhodnutí do 90 dnů od obdržení těchto 
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doplňujících informací. Avšak pokud jde 
o léčivé přípravky, pro které členské státy 
používají jako součást svého 
rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, činí lhůta 90 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, činí lhůta 15 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek.
Členské státy nesmí žádat žádné 
doplňující informace, které výslovně 
nepožadují vnitrostátní právní předpisy 
nebo správní pokyny.

doplňujících informací. Pokud jde 
o generické léčivé přípravky, činí lhůta 30
dnů, jestliže referenční léčivý přípravek je 
v zásadě podobný ve smyslu směrnice 
2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 
a nebo byl do systému veřejného 
zdravotního pojištění již začleněn 
referenční léčivý přípravek.

Or. fr

Odůvodnění

Aby nebyla ohrožena kvalita hodnocení léčivých přípravků v členských státech a kvalita 
služeb poskytovaných pacientům, měla by lhůta 90 dnů zůstat zachována. Veřejná konzultace, 
kterou zorganizovala Evropská komise totiž ukázala, že většina zúčastněných stran, včetně 
odvětví původních léčivých přípravků, považuje současné lhůty za dostatečné. Tyto lhůty jsou 
nezbytné pro hodnocení kvality, přičemž je třeba zohlednit existenci přípravků založených na 
stále složitějším a inovativnějším výzkumu.

Pozměňovací návrh 204
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 120 
dnů. Avšak pokud jde o léčivé přípravky, 
pro které členské státy používají jako 
součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, 
lhůta nepřesáhne 180 dnů. Pokud jde 
o generické léčivé přípravky, nepřesáhne 
lhůta 30 dnů, jestliže byl do systému 

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 120 
dnů. Avšak pokud jde o léčivé přípravky, 
pro které členské státy používají jako 
součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, 
lhůta nepřesáhne 180 dnů. Pokud jde 
o generické léčivé přípravky, nepřesáhne 
lhůta 50 dnů, jestliže byl do systému 
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veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. Tyto 
lhůty lze prodloužit v souladu 
s ustanoveními odstavce 5 tohoto článku 
nebo čl. 3 odst. 5.  

veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. Tyto 
lhůty lze prodloužit v souladu 
s ustanoveními odstavce 5 tohoto článku 
nebo čl. 3 odst. 5.

Or. hu

Odůvodnění

Orgány by obtížně dodržovaly 30denní lhůtu, kterou navrhuje Komise. Příliš krátká lhůta by 
mohla poškodit kvalitu rozhodování.

Pozměňovací návrh 205
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 120
dnů. Avšak pokud jde o léčivé přípravky, 
pro které členské státy používají jako 
součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, 
lhůta nepřesáhne 180 dnů. Pokud jde 
o generické léčivé přípravky, nepřesáhne 
lhůta 30 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. Tyto 
lhůty lze prodloužit v souladu 
s ustanoveními odstavce 5 tohoto článku 
nebo čl. 3 odst. 5.

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 180
dnů. Pokud jde o léčivé přípravky, pro 
které členské státy používají jako součást 
svého rozhodovacího procesu hodnocení 
zdravotnických technologií, lhůta rovněž 
nepřesáhne 180 dnů. Pokud jde o generické 
léčivé přípravky, nepřesáhne lhůta 60 dnů, 
jestliže byl do systému veřejného 
zdravotního pojištění již začleněn 
referenční léčivý přípravek. Tyto lhůty lze 
prodloužit v souladu s ustanoveními 
odstavce 5 tohoto článku nebo čl. 3 odst. 5.

Or. sl

Pozměňovací návrh 206
Kārlis Šadurskis
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 120
dnů. Avšak pokud jde o léčivé přípravky, 
pro které členské státy používají jako 
součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, 
lhůta nepřesáhne 180 dnů. Pokud jde 
o generické léčivé přípravky, nepřesáhne 
lhůta 30 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. Tyto 
lhůty lze prodloužit v souladu 
s ustanoveními odstavce 5 tohoto článku 
nebo čl. 3 odst. 5.

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 180 
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, nepřesáhne lhůta 180 dnů, 
jestliže byl do systému veřejného 
zdravotního pojištění již začleněn 
referenční léčivý přípravek. Tyto lhůty lze 
prodloužit v souladu s ustanoveními 
odstavce 5 tohoto článku nebo čl. 3 odst. 5 
nebo pozastavit v souladu s ustanoveními 
předchozího odstavce.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 120
dnů. Avšak pokud jde o léčivé přípravky, 
pro které členské státy používají jako 
součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, 
lhůta nepřesáhne 180 dnů. Pokud jde 

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 180
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, nepřesáhne lhůta 60 dnů, jestliže 
byl do systému veřejného zdravotního 
pojištění již začleněn referenční léčivý 
přípravek. Tyto lhůty lze prodloužit 
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o generické léčivé přípravky, nepřesáhne 
lhůta 30 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. Tyto 
lhůty lze prodloužit v souladu 
s ustanoveními odstavce 5 tohoto článku 
nebo čl. 3 odst. 5.

v souladu s ustanoveními odstavce 5 tohoto 
článku nebo čl. 3 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 120
dnů. Avšak pokud jde o léčivé přípravky, 
pro které členské státy používají jako 
součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, 
lhůta nepřesáhne 180 dnů. Pokud jde 
o generické léčivé přípravky, nepřesáhne 
lhůta 30 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. Tyto 
lhůty lze prodloužit v souladu 
s ustanoveními odstavce 5 tohoto článku 
nebo čl. 3 odst. 5.

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 180
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, nepřesáhne lhůta 90 dnů, jestliže 
byl do systému veřejného zdravotního 
pojištění již začleněn referenční léčivý 
přípravek. Tyto lhůty lze prodloužit 
v souladu s ustanoveními odstavce 5 tohoto 
článku nebo čl. 3 odst. 5.

Or. fr

Pozměňovací návrh 209
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 120 
dnů. Avšak pokud jde o léčivé přípravky, 
pro které členské státy používají jako 
součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, 
lhůta nepřesáhne 180 dnů. Pokud jde 
o generické léčivé přípravky, nepřesáhne 
lhůta 30 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. Tyto 
lhůty lze prodloužit v souladu 
s ustanoveními odstavce 5 tohoto článku 
nebo čl. 3 odst. 5.

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 120 
dnů. Avšak pokud jde o léčivé přípravky, 
pro které členské státy používají jako 
součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, 
lhůta nepřesáhne 180 dnů. Pokud jde 
o generické léčivé přípravky, nepřesáhne 
lhůta 50 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. 
Pokud jde o biopodobné léčivé přípravky, 
nepřesáhne lhůta 120 dnů, jestliže byl do 
systému veřejného zdravotního pojištění 
již začleněn referenční léčivý přípravek. 
Tyto lhůty lze prodloužit v souladu 
s ustanoveními odstavce 5 tohoto článku 
nebo čl. 3 odst. 5.

Or. en

Odůvodnění

Navržená třicetidenní lhůta může být pro příslušné orgány příliš krátká, což by se mohlo 
negativně odrazit na kvalitě rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že biologické léčivé přípravky již 
ztratily nebo v dohledné době ztratí svá výlučná práva a biopodobné léky jsou poměrně novou 
kategorií léčivých přípravků, měla by být lhůta od podání po schválení žádosti maximálně 
stodvacetidenní.

Pozměňovací návrh 210
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
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celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 120
dnů. Avšak pokud jde o léčivé přípravky, 
pro které členské státy používají jako 
součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, 
lhůta nepřesáhne 180 dnů. Pokud jde 
o generické léčivé přípravky, nepřesáhne 
lhůta 30 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. Tyto 
lhůty lze prodloužit v souladu 
s ustanoveními odstavce 5 tohoto článku 
nebo čl. 3 odst. 5.

celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 180
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, nepřesáhne lhůta 90 dnů, jestliže 
byl do systému veřejného zdravotního 
pojištění již začleněn referenční léčivý 
přípravek. Tyto lhůty lze prodloužit 
v souladu s ustanoveními odstavce 5 tohoto 
článku nebo čl. 3 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 120 
dnů. Avšak pokud jde o léčivé přípravky, 
pro které členské státy používají jako 
součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, 
lhůta nepřesáhne 180 dnů. Pokud jde 
o generické léčivé přípravky, nepřesáhne 
lhůta 30 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. Tyto 
lhůty lze prodloužit v souladu 
s ustanoveními odstavce 5 tohoto článku 
nebo čl. 3 odst. 5.

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 120 
dnů. Avšak pokud jde o léčivé přípravky, 
pro které členské státy používají jako 
součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, 
lhůta nepřesáhne 180 dnů. Pokud jde o 
generické léčivé přípravky, nepřesáhne 
lhůta 60 dnů, jestliže je dotčený generický 
produkt v zásadě podobný referenčnímu 
léčivému přípravku v souladu se směrnicí 
2001/83/ES a jestliže byl referenční léčivý 
přípravek již začleněn do systému 
veřejného zdravotního pojištění. Tyto 
lhůty lze prodloužit v souladu 
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s ustanoveními odstavce 5 tohoto článku 
nebo čl. 3 odst. 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 120
dnů. Avšak pokud jde o léčivé přípravky, 
pro které členské státy používají jako 
součást svého rozhodovacího procesu 
hodnocení zdravotnických technologií, 
lhůta nepřesáhne 180 dnů. Pokud jde 
o generické léčivé přípravky, nepřesáhne 
lhůta 30 dnů, jestliže byl do systému 
veřejného zdravotního pojištění již 
začleněn referenční léčivý přípravek. Tyto 
lhůty lze prodloužit v souladu 
s ustanoveními odstavce 5 tohoto článku 
nebo čl. 3 odst. 5.

6. Bez ohledu na organizaci svých 
vnitřních postupů členské státy zajistí, aby 
celková doba trvání řízení o začlenění 
léčivého přípravku stanoveného v odstavci 
5 tohoto článku a řízení o schvalování ceny 
stanoveného v článku 3 nepřesáhla 180
dnů. Pokud jde o generické léčivé 
přípravky, nepřesáhne lhůta 30 dnů, jestliže 
referenční léčivý přípravek je v zásadě 
podobný ve smyslu směrnice 2001/83/ES 
a nebo byl do systému veřejného 
zdravotního pojištění již začleněn 
referenční léčivý přípravek. Tyto lhůty lze 
prodloužit v souladu s ustanoveními 
odstavce 5 tohoto článku nebo čl. 3 odst. 5.

Or. fr

Odůvodnění

Un seul régime de délai devrait être fixé. Il devrait être maintenu à quatre-vingt-dix jours afin 
de ne pas mettre en danger la qualité de l’évaluation des médicaments dans les Etats 
membres et ainsi la qualité du service rendu au patient. En effet, la consultation publique 
réalisée par la commission européenne a montré que la majorité des parties prenantes, y 
compris l’industrie des princeps, considère les délais actuels satisfaisants. Ces délais sont 
nécessaires à une évaluation de qualité, compte tenu de l’existence de produits basés sur une 
recherche de plus en plus complexe et innovante. Même s’il est souhaitable d’accélérer la 
prise de décision pour les médicaments génériques dont le médicament de référence a déjà 
été évalué, l’évaluation des médicaments génériques devrait rester possible si le médicament 
concerné n’est pas essentiellement similaire au médicament de référence. En effet, certains 
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médicaments génériques peuvent différer du médicament de référence quant au 
conditionnement ou encore aux indications thérapeutiques. Par conséquent, des délais 
suffisants devraient permettre aux autorités compétentes de réaliser une évaluation de ces 
médicaments de qualité.

Pozměňovací návrh 213
Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí uvedená v tomto odstavci musí 
rovněž obsahovat veškerá hodnocení, 
odborné posudky nebo doporučení, o něž 
se opírají. Žadatel musí být informován 
o všech dostupných opravných 
prostředcích včetně soudních opravných 
prostředků, o postupu pro uplatnění 
opravných prostředků stanoveném 
v článku 8 a o lhůtách pro jejich uplatnění.

Rozhodnutí uvedená v tomto odstavci musí 
rovněž obsahovat veškerá hodnocení, 
odborné posudky nebo doporučení, o něž 
se opírají. Žadatel musí být informován 
o všech dostupných opravných 
prostředcích, včetně soudních opravných 
prostředků, a o lhůtách pro jejich uplatnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí uvedená v tomto odstavci musí 
rovněž obsahovat veškerá hodnocení, 
odborné posudky nebo doporučení, o něž 
se opírají. Žadatel musí být informován 
o všech dostupných opravných 
prostředcích včetně soudních opravných 
prostředků, o postupu pro uplatnění 
opravných prostředků stanoveném 
v článku 8 a o lhůtách pro jejich uplatnění.

Rozhodnutí uvedená v tomto odstavci musí 
rovněž obsahovat veškerá hodnocení, 
odborné posudky nebo doporučení, o něž 
se opírají. Žadatel musí být informován 
o všech dostupných opravných 
prostředcích včetně soudních opravných 
prostředků a o lhůtách pro jejich uplatnění.

Or. fr
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Odůvodnění

Opravné prostředky, včetně soudních opravných prostředků, již v členských státech existují. 
Mimo to spadají tyto prostředky do svrchované pravomoci členských států a nejsou upraveny 
v rámci působnosti této směrnice týkající se řízení o schvalování ceny a zapsání do systému 
úhrady léčivých přípravků, kterými se zabývají správní orgány.

Pozměňovací návrh 215
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 7 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ke kritériím pro rozhodování, jež jsou 
uvedena v předchozím odstavci, patří 
posouzení stávajících potřeb v lékařství 
a klinických přínosů, společenských 
přínosů, inovací a ochrany 
nejzranitelnějších skupin obyvatelstva.

Or. es

Pozměňovací návrh 216
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy vhodným způsobem 
zveřejní a sdělí Komisi kritéria, ke kterým 
musí přihlížet příslušné orgány při 
rozhodování o začlenění nebo nezačlenění 
léčivých přípravků do oblasti působnosti 
systému veřejného zdravotního pojištění.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Jelikož rozhodnutí, zda začlenit či nezačlenit léčivý přípravek do oblasti působnosti systému 
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veřejného zdravotního pojištění, je ve vnitrostátní pravomoci, nemusí členské státy dopředu 
sdělit Komisi svá kritéria hodnocení.

Pozměňovací návrh 217
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy vhodným způsobem 
zveřejní a sdělí Komisi kritéria, ke kterým 
musí přihlížet příslušné orgány při 
rozhodování o začlenění nebo nezačlenění 
léčivých přípravků do oblasti působnosti 
systému veřejného zdravotního pojištění.

8. Členské státy vhodným způsobem 
zveřejní a sdělí Komisi kritéria, ke kterým 
musí přihlížet příslušné orgány při 
rozhodování o začlenění nebo nezačlenění 
léčivých přípravků do oblasti působnosti 
systému veřejného zdravotního pojištění. 
Tato kritéria obsahují posouzení 
stávajících potřeb v lékařství a klinických 
přínosů, společenských přínosů, inovací 
a ochrany nejzranitelnějších skupin 
obyvatelstva.

Or. es

Pozměňovací návrh 218
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 vypouští se

Postup pro uplatnění opravných 
prostředků v případě nedodržení lhůt 
týkajících se začlenění léčivých přípravků 
do systémů zdravotního pojištění

1. Členské státy zajistí, aby byly žadateli 
v případě nedodržení lhůt stanovených 
v článku 7 k dispozici účinné a rychlé 
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opravné prostředky
2. Pro účely postupu pro uplatnění 
opravných prostředků určí členské státy 
subjekt, jemuž svěří pravomoc: 

      a) přijímat co nejrychleji 
a prostřednictvím předběžných postupů 
předběžná opatření s cílem napravit 
údajné porušení nebo zabránit dalšímu 
poškození dotčených zájmů;

       b) přiznat žadateli náhradu škody 
v případě nedodržení lhůt stanovených 
v článku 7, pokud je nárok na náhradu 
škody uplatňován, pakliže příslušný orgán 
nemůže prokázat, že za zpoždění nenese 
odpovědnost;

      c) uložit pokutu, která se vypočítá  
podle dnů prodlení. 

Pro účely písmene c) se pokuta vypočítá 
v závislosti na závažnosti porušení, jeho 
trvání a potřebě zajistit, aby pokuta sama 
o sobě fungovala jako odrazující 
prostředek, který zabrání dalšímu 
porušování. 

Členské státy mohou stanovit, že subjekt 
uvedený v prvním pododstavci může vzít 
v úvahu pravděpodobné důsledky 
možných opatření přijatých podle tohoto 
odstavce pro všechny zájmy, které mohou 
být poškozeny, včetně veřejného zájmu, 
a může rozhodnout, že taková opatření 
nepřijme, pokud by jejich negativní 
důsledky převážily nad výhodami. 

3. Rozhodnutím nevydat předběžné 
opatření nejsou dotčeny žádné další 
uplatňované nároky žadatele. 
4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
přijatá subjekty odpovědnými za postupy 
pro uplatnění opravných prostředků byla 
účinně vymahatelná. 
5. Subjekt uvedený v odstavci 2 musí být 
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nezávislý na příslušných orgánech 
odpovědných za kontrolu cen humánních 
léčivých přípravků nebo za určování 
sortimentu léčivých přípravků hrazených 
systémy zdravotního pojištění.

6. Subjekt uvedený v odstavci 2 musí uvést 
důvody pro své rozhodnutí. Pokud navíc 
uvedený subjekt není soudní povahy, musí 
být přijata taková opatření k zajištění 
postupů, na jejichž základě může být 
jakékoli údajné nezákonné opatření 
přijaté nezávislým subjektem nebo údajné 
pochybení při výkonu pravomocí, které 
mu byly svěřeny, podrobeno soudnímu 
přezkumu či přezkumu jiným subjektem, 
který je soudem ve smyslu článku 267 
Smlouvy o fungování Evropské unie a je 
nezávislým jak na příslušném orgánu, tak 
na subjektu uvedeném v odstavci 2. 

Členové subjektu uvedeného v odstavci 2 
jsou jmenováni a svou funkci opouštějí za 
stejných podmínek jako soudci, pokud jde 
o orgán příslušný pro jejich jmenování, 
funkční období a odvolání. Alespoň 
předseda tohoto subjektu musí mít stejnou 
právní a odbornou kvalifikaci jako soudci. 
Uvedený subjekt přijímá rozhodnutí po 
vyslechnutí obou stran a jeho rozhodnutí 
jsou právně závazná způsobem 
stanoveným jednotlivými členskými státy.

Or. cs

Pozměňovací návrh 219
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 vypouští se
Postup pro uplatnění opravných 
prostředků v případě nedodržení lhůt 
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týkajících se začlenění léčivých přípravků 
do systémů zdravotního pojištění
1. Členské státy zajistí, aby byly žadateli 
v případě nedodržení lhůt stanovených 
v článku 7 k dispozici účinné a rychlé 
opravné prostředky.
2. Pro účely postupu pro uplatnění 
opravných prostředků určí členské státy 
subjekt, jemuž svěří pravomoc:
a) přijímat co nejrychleji 
a prostřednictvím předběžných postupů 
předběžná opatření s cílem napravit 
údajné porušení nebo zabránit dalšímu 
poškození dotčených zájmů;
b) přiznat žadateli náhradu škody 
v případě nedodržení lhůt stanovených 
v článku 7, pokud je nárok na náhradu 
škody uplatňován, pakliže příslušný orgán 
nemůže prokázat, že za zpoždění nenese 
odpovědnost;
c) uložit pokutu, která se vypočítá podle 
dnů prodlení.

Pro účely písmene c) se pokuta vypočítá 
v závislosti na závažnosti porušení, jeho 
trvání a potřebě zajistit, aby pokuta sama 
o sobě fungovala jako odrazující 
prostředek, který zabrání dalšímu 
porušování.
Členské státy mohou stanovit, že subjekt 
uvedený v prvním pododstavci může vzít 
v úvahu pravděpodobné důsledky 
možných opatření přijatých podle tohoto 
odstavce pro všechny zájmy, které mohou 
být poškozeny, včetně veřejného zájmu, 
a může rozhodnout, že taková opatření 
nepřijme, pokud by jejich negativní 
důsledky převážily nad výhodami.
3. Rozhodnutím nevydat předběžné 
opatření nejsou dotčeny žádné další 
uplatňované nároky žadatele.
4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
přijatá subjekty odpovědnými za postupy 
pro uplatnění opravných prostředků byla 
účinně vymahatelná.
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5. Subjekt uvedený v odstavci 2 musí být 
nezávislý na příslušných orgánech 
odpovědných za kontrolu cen humánních 
léčivých přípravků nebo za určování 
sortimentu léčivých přípravků hrazených 
systémy zdravotního pojištění.
6. Subjekt uvedený v odstavci 2 musí uvést 
důvody pro své rozhodnutí. Pokud navíc 
uvedený subjekt není soudní povahy, musí 
být přijata taková opatření k zajištění 
postupů, na jejichž základě může být 
jakékoli údajné nezákonné opatření 
přijaté nezávislým subjektem nebo údajné 
pochybení při výkonu pravomocí, které 
mu byly svěřeny, podrobeno soudnímu 
přezkumu či přezkumu jiným subjektem, 
který je soudem ve smyslu článku 267 
Smlouvy o fungování Evropské unie a je 
nezávislým jak na příslušném orgánu, tak 
na subjektu uvedeném v odstavci 2.
Členové subjektu uvedeného v odstavci 2 
jsou jmenováni a svou funkci opouštějí za 
stejných podmínek jako soudci, pokud jde 
o orgán příslušný pro jejich jmenování, 
funkční období a odvolání. Alespoň 
předseda tohoto subjektu musí mít stejnou 
právní a odbornou kvalifikaci jako soudci. 
Uvedený subjekt přijímá rozhodnutí po 
vyslechnutí obou stran a jeho rozhodnutí 
jsou právně závazná způsobem 
stanoveným jednotlivými členskými státy.

Or. fr

Odůvodnění

Cette proposition, en plus d’être questionnable quant au respect du principe de subsidiarité, 
ajoute de la complexité et de la redondance par rapport aux systèmes existants. En effet, elle 
créerait une charge administrative et financière inutile puisque des procédures de recours, y 
compris judiciaires, existent déjà dans les Etats membres. En outre, ces procédures ne sont 
pas concernées par le champ d’application de cette Directive, portant sur les procédures 
concernant l’approbation du prix et l’inscription au remboursement des médicaments, qui 
sont réalisées par des organes administratifs.
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Pozměňovací návrh 220
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 vypouští se
Postup pro uplatnění opravných 
prostředků v případě nedodržení lhůt 
týkajících se začlenění léčivých přípravků 
do systémů zdravotního pojištění
1. Členské státy zajistí, aby byly žadateli 
v případě nedodržení lhůt stanovených 
v článku 7 k dispozici účinné a rychlé 
opravné prostředky.
2. Pro účely postupu pro uplatnění 
opravných prostředků určí členské státy 
subjekt, jemuž svěří pravomoc:
a) přijímat co nejrychleji 
a prostřednictvím předběžných postupů 
předběžná opatření s cílem napravit 
údajné porušení nebo zabránit dalšímu 
poškození dotčených zájmů;
b) přiznat žadateli náhradu škody 
v případě nedodržení lhůt stanovených 
v článku 7, pokud je nárok na náhradu 
škody uplatňován, pakliže příslušný orgán 
nemůže prokázat, že za zpoždění nenese 
odpovědnost;
c) uložit pokutu, která se vypočítá podle 
dnů prodlení.
Pro účely písmene c) se pokuta vypočítá 
v závislosti na závažnosti porušení, jeho 
trvání a potřebě zajistit, aby pokuta sama 
o sobě fungovala jako odrazující 
prostředek, který zabrání dalšímu 
porušování.
Členské státy mohou stanovit, že subjekt 
uvedený v prvním pododstavci může vzít 
v úvahu pravděpodobné důsledky 
možných opatření přijatých podle tohoto 
odstavce pro všechny zájmy, které mohou 
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být poškozeny, včetně veřejného zájmu, 
a může rozhodnout, že taková opatření 
nepřijme, pokud by jejich negativní 
důsledky převážily nad výhodami.
3. Rozhodnutím nevydat předběžné 
opatření nejsou dotčeny žádné další 
uplatňované nároky žadatele.
4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
přijatá subjekty odpovědnými za postupy 
pro uplatnění opravných prostředků byla 
účinně vymahatelná.
5. Subjekt uvedený v odstavci 2 musí být 
nezávislý na příslušných orgánech 
odpovědných za kontrolu cen humánních 
léčivých přípravků nebo za určování 
sortimentu léčivých přípravků hrazených 
systémy zdravotního pojištění.
6. Subjekt uvedený v odstavci 2 musí uvést 
důvody pro své rozhodnutí. Pokud navíc 
uvedený subjekt není soudní povahy, musí 
být přijata taková opatření k zajištění 
postupů, na jejichž základě může být 
jakékoli údajné nezákonné opatření 
přijaté nezávislým subjektem nebo údajné 
pochybení při výkonu pravomocí, které 
mu byly svěřeny, podrobeno soudnímu 
přezkumu či přezkumu jiným subjektem, 
který je soudem ve smyslu článku 267 
Smlouvy o fungování Evropské unie a je 
nezávislým jak na příslušném orgánu, tak 
na subjektu uvedeném v odstavci 2.
Členové subjektu uvedeného v odstavci 2 
jsou jmenováni a svou funkci opouštějí za 
stejných podmínek jako soudci, pokud jde 
o orgán příslušný pro jejich jmenování, 
funkční období a odvolání. Alespoň 
předseda tohoto subjektu musí mít stejnou 
právní a odbornou kvalifikaci jako soudci. 
Uvedený subjekt přijímá rozhodnutí po 
vyslechnutí obou stran a jeho rozhodnutí 
jsou právně závazná způsobem 
stanoveným jednotlivými členskými státy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 221
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Článek 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 vypouští se
Postup pro uplatnění opravných 
prostředků v případě nedodržení lhůt 
týkajících se začlenění léčivých přípravků 
do systémů zdravotního pojištění
1. Členské státy zajistí, aby byly žadateli 
v případě nedodržení lhůt stanovených 
v článku 7 k dispozici účinné a rychlé 
opravné prostředky.
2. Pro účely postupu pro uplatnění 
opravných prostředků určí členské státy 
subjekt, jemuž svěří pravomoc:
a) přijímat co nejrychleji 
a prostřednictvím předběžných postupů 
předběžná opatření s cílem napravit 
údajné porušení nebo zabránit dalšímu 
poškození dotčených zájmů;
b) přiznat žadateli náhradu škody 
v případě nedodržení lhůt stanovených 
v článku 7, pokud je nárok na náhradu 
škody uplatňován, pakliže příslušný orgán 
nemůže prokázat, že za zpoždění nenese 
odpovědnost;
c) uložit pokutu, která se vypočítá podle 
dnů prodlení.
Pro účely písmene c) se pokuta vypočítá 
v závislosti na závažnosti porušení, jeho 
trvání a potřebě zajistit, aby pokuta sama 
o sobě fungovala jako odrazující 
prostředek, který zabrání dalšímu 
porušování.
Členské státy mohou stanovit, že subjekt 
uvedený v prvním pododstavci může vzít 
v úvahu pravděpodobné důsledky 
možných opatření přijatých podle tohoto 
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odstavce pro všechny zájmy, které mohou 
být poškozeny, včetně veřejného zájmu, 
a může rozhodnout, že taková opatření 
nepřijme, pokud by jejich negativní 
důsledky převážily nad výhodami.
3. Rozhodnutím nevydat předběžné 
opatření nejsou dotčeny žádné další 
uplatňované nároky žadatele.

4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
přijatá subjekty odpovědnými za postupy 
pro uplatnění opravných prostředků byla 
účinně vymahatelná.
5. Subjekt uvedený v odstavci 2 musí být 
nezávislý na příslušných orgánech 
odpovědných za kontrolu cen humánních 
léčivých přípravků nebo za určování 
sortimentu léčivých přípravků hrazených 
systémy zdravotního pojištění.
6. Subjekt uvedený v odstavci 2 musí uvést 
důvody pro své rozhodnutí. Pokud navíc 
uvedený subjekt není soudní povahy, musí 
být přijata taková opatření k zajištění 
postupů, na jejichž základě může být 
jakékoli údajné nezákonné opatření 
přijaté nezávislým subjektem nebo údajné 
pochybení při výkonu pravomocí, které 
mu byly svěřeny, podrobeno soudnímu 
přezkumu či přezkumu jiným subjektem, 
který je soudem ve smyslu článku 267 
Smlouvy o fungování Evropské unie a je 
nezávislým jak na příslušném orgánu, tak 
na subjektu uvedeném v odstavci 2.
Členové subjektu uvedeného v odstavci 2 
jsou jmenováni a svou funkci opouštějí za 
stejných podmínek jako soudci, pokud jde 
o orgán příslušný pro jejich jmenování, 
funkční období a odvolání. Alespoň 
předseda tohoto subjektu musí mít stejnou 
právní a odbornou kvalifikaci jako soudci. 
Uvedený subjekt přijímá rozhodnutí po 
vyslechnutí obou stran a jeho rozhodnutí 
jsou právně závazná způsobem 
stanoveným jednotlivými členskými státy.

Or. sl
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Pozměňovací návrh 222
Kārlis Šadurskis

Návrh směrnice
Článek 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly žadateli 
v případě nedodržení lhůt stanovených 
v článku 7 k dispozici účinné a rychlé 
opravné prostředky.

Členské státy zajistí, aby byly žadateli 
v případě nedodržení lhůt stanovených 
v článku 7 k dispozici účinné a rychlé 
opravné prostředky.

2. Pro účely postupu pro uplatnění 
opravných prostředků určí členské státy 
subjekt, jemuž svěří pravomoc:

vypouští se

a) přijímat co nejrychleji 
a prostřednictvím předběžných postupů 
předběžná opatření s cílem napravit 
údajné porušení nebo zabránit dalšímu 
poškození dotčených zájmů;
b) přiznat žadateli náhradu škody 
v případě nedodržení lhůt stanovených 
v článku 7, pokud je nárok na náhradu 
škody uplatňován, pakliže příslušný orgán 
nemůže prokázat, že za zpoždění nenese 
odpovědnost;
c) uložit pokutu, která se vypočítá podle 
dnů prodlení.
Pro účely písmene c) se pokuta vypočítá 
v závislosti na závažnosti porušení, jeho 
trvání a potřebě zajistit, aby pokuta sama 
o sobě fungovala jako odrazující 
prostředek, který zabrání dalšímu 
porušování.
Členské státy mohou stanovit, že subjekt 
uvedený v prvním pododstavci může vzít 
v úvahu pravděpodobné důsledky 
možných opatření přijatých podle tohoto 
odstavce pro všechny zájmy, které mohou 
být poškozeny, včetně veřejného zájmu, 
a může rozhodnout, že taková opatření 
nepřijme, pokud by jejich negativní 
důsledky převážily nad výhodami.
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3. Rozhodnutím nevydat předběžné 
opatření nejsou dotčeny žádné další 
uplatňované nároky žadatele.
4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
přijatá subjekty odpovědnými za postupy 
pro uplatnění opravných prostředků byla 
účinně vymahatelná.
5. Subjekt uvedený v odstavci 2 musí být 
nezávislý na příslušných orgánech 
odpovědných za kontrolu cen humánních 
léčivých přípravků nebo za určování 
sortimentu léčivých přípravků hrazených 
systémy zdravotního pojištění.
6. Subjekt uvedený v odstavci 2 musí uvést 
důvody pro své rozhodnutí. Pokud navíc 
uvedený subjekt není soudní povahy, musí 
být přijata taková opatření k zajištění 
postupů, na jejichž základě může být 
jakékoli údajné nezákonné opatření 
přijaté nezávislým subjektem nebo údajné 
pochybení při výkonu pravomocí, které 
mu byly svěřeny, podrobeno soudnímu 
přezkumu či přezkumu jiným subjektem, 
který je soudem ve smyslu článku 267 
Smlouvy o fungování Evropské unie a je 
nezávislým jak na příslušném orgánu, tak 
na subjektu uvedeném v odstavci 2. 
Členové subjektu uvedeného v odstavci 2 
jsou jmenováni a svou funkci opouštějí za 
stejných podmínek jako soudci, pokud jde 
o orgán příslušný pro jejich jmenování, 
funkční období a odvolání. Alespoň 
předseda tohoto subjektu musí mít stejnou 
právní a odbornou kvalifikaci jako soudci. 
Uvedený subjekt přijímá rozhodnutí po 
vyslechnutí obou stran a jeho rozhodnutí 
jsou právně závazná způsobem 
stanoveným jednotlivými členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Bernadette Vergnaud
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Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly žadateli 
v případě nedodržení lhůt stanovených 
v článku 7 k dispozici účinné a rychlé 
opravné prostředky.

Členské státy zajistí, aby byly žadateli 
v případě nedodržení lhůt stanovených 
v článku 7 k dispozici účinné a rychlé 
opravné prostředky.

2. Pro účely postupu pro uplatnění 
opravných prostředků určí členské státy 
subjekt, jemuž svěří pravomoc:
a) přijímat co nejrychleji 
a prostřednictvím předběžných postupů 
předběžná opatření s cílem napravit 
údajné porušení nebo zabránit dalšímu 
poškození dotčených zájmů;
b) přiznat žadateli náhradu škody 
v případě nedodržení lhůt stanovených 
v článku 7, pokud je nárok na náhradu 
škody uplatňován, pakliže příslušný orgán 
nemůže prokázat, že za zpoždění nenese 
odpovědnost;
c) uložit pokutu, která se vypočítá podle 
dnů prodlení.
Pro účely písmene c) se pokuta vypočítá 
v závislosti na závažnosti porušení, jeho 
trvání a potřebě zajistit, aby pokuta sama 
o sobě fungovala jako odrazující 
prostředek, který zabrání dalšímu 
porušování.
Členské státy mohou stanovit, že subjekt 
uvedený v prvním pododstavci může vzít 
v úvahu pravděpodobné důsledky 
možných opatření přijatých podle tohoto 
odstavce pro všechny zájmy, které mohou 
být poškozeny, včetně veřejného zájmu, 
a může rozhodnout, že taková opatření 
nepřijme, pokud by jejich negativní 
důsledky převážily nad výhodami.
3. Rozhodnutím nevydat předběžné 
opatření nejsou dotčeny žádné další 
uplatňované nároky žadatele.
4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
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přijatá subjekty odpovědnými za postupy 
pro uplatnění opravných prostředků byla 
účinně vymahatelná.
5. Subjekt uvedený v odstavci 2 musí být 
nezávislý na příslušných orgánech 
odpovědných za kontrolu cen humánních 
léčivých přípravků nebo za určování 
sortimentu léčivých přípravků hrazených 
systémy zdravotního pojištění.
6. Subjekt uvedený v odstavci 2 musí uvést 
důvody pro své rozhodnutí. Pokud navíc 
uvedený subjekt není soudní povahy, musí 
být přijata taková opatření k zajištění 
postupů, na jejichž základě může být 
jakékoli údajné nezákonné opatření 
přijaté nezávislým subjektem nebo údajné 
pochybení při výkonu pravomocí, které 
mu byly svěřeny, podrobeno soudnímu 
přezkumu či přezkumu jiným subjektem, 
který je soudem ve smyslu článku 267 
Smlouvy o fungování Evropské unie a je 
nezávislým jak na příslušném orgánu, tak 
na subjektu uvedeném v odstavci 2.
Členové subjektu uvedeného v odstavci 2 
jsou jmenováni a svou funkci opouštějí za 
stejných podmínek jako soudci, pokud jde 
o orgán příslušný pro jejich jmenování, 
funkční období a odvolání. Alespoň 
předseda tohoto subjektu musí mít stejnou 
právní a odbornou kvalifikaci jako soudci. 
Uvedený subjekt přijímá rozhodnutí po 
vyslechnutí obou stran a jeho rozhodnutí 
jsou právně závazná způsobem 
stanoveným jednotlivými členskými státy.

Or. fr

Odůvodnění

Je sice nezbytné, aby členské státy zajistily opravné prostředky, ale Komise zastává zbytečně 
normativní postoj, co se týče způsobů provádění a překračuje své pravomoci. Navíc je obtížně 
přijatelné, aby byl orgán přinucen uhradit farmaceutické společnosti náhradu škody za 
zpoždění.
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Pozměňovací návrh 224
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Článek 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly žadateli 
v případě nedodržení lhůt stanovených 
v článku 7 k dispozici účinné a rychlé 
opravné prostředky.

Členské státy zajistí, aby byly žadateli 
v případě nedodržení lhůt stanovených 
v článku 7 k dispozici účinné a rychlé 
opravné prostředky.

2. Pro účely postupu pro uplatnění 
opravných prostředků určí členské státy 
subjekt, jemuž svěří pravomoc:

vypouští se

a) přijímat co nejrychleji a 
prostřednictvím předběžných postupů 
předběžná opatření s cílem napravit 
údajné porušení nebo zabránit dalšímu 
poškození dotčených zájmů;
b) přiznat žadateli náhradu škody 
v případě nedodržení lhůt stanovených 
v článku 7, pokud je nárok na náhradu 
škody uplatňován, pakliže příslušný orgán 
nemůže prokázat, že za zpoždění nenese 
odpovědnost;
c) uložit pokutu, která se vypočítá podle 
dnů prodlení.
Pro účely písmene c) se pokuta vypočítá 
v závislosti na závažnosti porušení, jeho 
trvání a potřebě zajistit, aby pokuta sama 
o sobě fungovala jako odrazující 
prostředek, který zabrání dalšímu 
porušování.
Členské státy mohou stanovit, že subjekt 
uvedený v prvním pododstavci může vzít 
v úvahu pravděpodobné důsledky 
možných opatření přijatých podle tohoto 
odstavce pro všechny zájmy, které mohou 
být poškozeny, včetně veřejného zájmu, 
a může rozhodnout, že taková opatření 
nepřijme, pokud by jejich negativní 
důsledky převážily nad výhodami.
3. Rozhodnutím nevydat předběžné 
opatření nejsou dotčeny žádné další 
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uplatňované nároky žadatele.
4. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
přijatá subjekty odpovědnými za postupy 
pro uplatnění opravných prostředků byla 
účinně vymahatelná.
5. Subjekt uvedený v odstavci 2 musí být 
nezávislý na příslušných orgánech 
odpovědných za kontrolu cen humánních 
léčivých přípravků nebo za určování 
sortimentu léčivých přípravků hrazených 
systémy zdravotního pojištění.
6. Subjekt uvedený v odstavci 2 musí uvést 
důvody pro své rozhodnutí. Pokud navíc 
uvedený subjekt není soudní povahy, musí 
být přijata taková opatření k zajištění 
postupů, na jejichž základě může být 
jakékoli údajné nezákonné opatření 
přijaté nezávislým subjektem nebo údajné 
pochybení při výkonu pravomocí, které 
mu byly svěřeny, podrobeno soudnímu 
přezkumu či přezkumu jiným subjektem, 
který je soudem ve smyslu článku 267 
Smlouvy o fungování Evropské unie a je 
nezávislým jak na příslušném orgánu, tak 
na subjektu uvedeném v odstavci 2.
Členové subjektu uvedeného v odstavci 2 
jsou jmenováni a svou funkci opouštějí za 
stejných podmínek jako soudci, pokud jde 
o orgán příslušný pro jejich jmenování, 
funkční období a odvolání. Alespoň 
předseda tohoto subjektu musí mít stejnou 
právní a odbornou kvalifikaci jako soudci. 
Uvedený subjekt přijímá rozhodnutí po 
vyslechnutí obou stran a jeho rozhodnutí 
jsou právně závazná způsobem 
stanoveným jednotlivými členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každé rozhodnutí o vyloučení léčivého 
přípravku z oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění nebo 
o úpravě rozsahu či podmínek úhrady 
dotčeného přípravku musí obsahovat 
odůvodnění na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií. Taková rozhodnutí 
musí obsahovat veškerá hodnocení, 
odborné posudky nebo doporučení, o něž 
se opírají. Žadatel musí být informován 
o všech dostupných opravných 
prostředcích včetně soudních opravných 
prostředků a o lhůtách pro jejich uplatnění.

1. Každé rozhodnutí o vyloučení léčivého 
přípravku z oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění nebo 
o úpravě rozsahu či podmínek úhrady 
dotčeného přípravku musí obsahovat 
odůvodnění na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií. Žadatel musí být 
informován o všech dostupných opravných 
prostředcích včetně soudních opravných 
prostředků a o lhůtách pro jejich uplatnění.

Or. fr

Odůvodnění

Požadavek, aby orgány podrobně odůvodňovaly každé rozhodnutí týkající se přehodnocení 
cen, které je v rozporu s obchodními zájmy výrobců, je nepřiměřený.

Pozměňovací návrh 226
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každé rozhodnutí o vyloučení léčivého 
přípravku z oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění nebo 
o úpravě rozsahu či podmínek úhrady 
dotčeného přípravku musí obsahovat 
odůvodnění na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií. Taková rozhodnutí 
musí obsahovat veškerá hodnocení, 
odborné posudky nebo doporučení, o něž 
se opírají. Žadatel musí být informován 
o všech dostupných opravných 
prostředcích včetně soudních opravných 
prostředků a o lhůtách pro jejich uplatnění.

1. Každé rozhodnutí o vyloučení léčivého 
přípravku z oblasti působnosti systému 
veřejného zdravotního pojištění nebo 
o úpravě rozsahu či podmínek úhrady 
dotčeného přípravku musí obsahovat 
odůvodnění na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií. Taková rozhodnutí 
musí obsahovat posouzení stávajících 
potřeb v lékařství, klinický dopad 
a společenské náklady, ochranu 
nejzranitelnějších skupin obyvatelstva 
a veškerá hodnocení, odborné posudky 
nebo doporučení, o něž se opírají. Žadatel 
musí být informován o všech dostupných 
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opravných prostředcích včetně soudních 
opravných prostředků a o lhůtách pro jejich 
uplatnění.

Or. es

Pozměňovací návrh 227
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každé rozhodnutí o vyloučení kategorie 
léčivých přípravků z oblasti působnosti 
systému veřejného zdravotního pojištění 
nebo o úpravě rozsahu či podmínek úhrady 
dotčené kategorie musí obsahovat 
odůvodnění na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií a musí být vhodným 
způsobem zveřejněno.

2. Každé rozhodnutí o vyloučení kategorie 
léčivých přípravků z oblasti působnosti 
systému veřejného zdravotního pojištění 
nebo o úpravě rozsahu či podmínek úhrady 
dotčené kategorie musí obsahovat 
odůvodnění na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií.

Or. fr

Odůvodnění

Požadavek, aby orgány podrobně odůvodňovaly každé rozhodnutí týkající se vyloučení 
léčivého přípravku z oblasti působnosti systému veřejného zdravotního pojištění, které je 
v rozporu s obchodními zájmy výrobců, je nepřiměřený.

Pozměňovací návrh 228
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každé rozhodnutí o vyloučení kategorie 
léčivých přípravků z oblasti působnosti 
systému veřejného zdravotního pojištění 
nebo o úpravě rozsahu či podmínek úhrady 
dotčené kategorie musí obsahovat 

2. Každé rozhodnutí o vyloučení kategorie 
léčivých přípravků z oblasti působnosti 
systému veřejného zdravotního pojištění 
nebo o úpravě rozsahu či podmínek úhrady 
dotčené kategorie musí obsahovat 
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odůvodnění na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií a musí být vhodným 
způsobem zveřejněno.

odůvodnění na základě objektivních 
a ověřitelných kritérií a musí být vhodným 
způsobem zveřejněno. Tato kritéria 
obsahují posouzení stávajících potřeb 
v lékařství, klinický dopad a společenské 
náklady a ochranu nejzranitelnějších 
skupin obyvatelstva.

Or. es

Pozměňovací návrh 229
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Klasifikace léčivých přípravků s ohledem 
na jejich začlenění do systémů 
zdravotního pojištění
1. Odstavce 2, 3 a 4 se použijí, jestliže jsou 
léčivé přípravky pro účely začlenění do 
oblasti působnosti systému veřejného 
zdravotního pojištění zatříděny do skupin 
nebo klasifikovány podle léčebných či 
jiných kritérií.
2. Členské státy vhodným způsobem 
zveřejní a sdělí Komisi objektivní 
a ověřitelná kritéria, podle nichž jsou 
léčivé přípravky klasifikovány za účelem 
začlenění do systému veřejného 
zdravotního pojištění.
3. Pro léčivé přípravky, pro něž platí 
takové zatřídění do skupin nebo 
klasifikace, členské státy vhodným 
způsobem zveřejní a sdělí Komisi 
metodiku používanou pro určení rozsahu 
nebo podmínek začlenění daných léčivých 
přípravků do systému veřejného 
zdravotního pojištění.
4. Na žádost držitele rozhodnutí 
o registraci příslušné orgány upřesní 
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objektivní údaje, na jejichž základě určily 
režim úhrady jeho léčivého přípravku za 
použití kritérií a metodik uvedených 
v odstavcích 2 a 3. V takovém případě 
příslušné orgány rovněž informují držitele 
rozhodnutí o registraci o všech 
dostupných opravných prostředcích 
včetně soudních opravných prostředků a 
o lhůtách pro jejich uplatnění.

Or. cs

Pozměňovací návrh 230
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 vypouští se
Opatření pro kontrolu nebo prosazování 
předepisování konkrétních léčivých 
přípravků
1. Odstavce 2, 3 a 4 se použijí v případě, že 
členské státy přijmou opatření, která mají 
kontrolovat nebo prosazovat 
předepisování konkrétních 
vyjmenovaných léčivých přípravků.
2. Opatření uvedená v odstavci 1 musí 
vycházet z objektivních a ověřitelných 
kritérií.
3. Opatření uvedená v odstavci 1 včetně 
veškerých hodnocení, odborných posudků 
nebo doporučení, o něž se opírají, budou 
vhodným způsobem zveřejněna.
4. Na žádost držitele rozhodnutí 
o registraci, jehož zájmy či právní 
postavení jsou opatřeními uvedenými 
v odstavci 1 dotčeny, příslušné orgány 
upřesní objektivní údaje a kritéria, na 
jejichž základě byla daná opatření pro 
jeho léčivý přípravek přijata. V takovém 
případě příslušné orgány rovněž informují 
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držitele rozhodnutí o registraci o všech 
dostupných opravných prostředcích 
včetně soudních opravných prostředků a 
o lhůtách pro jejich uplatnění.

Or. cs

Pozměňovací návrh 231
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odstavce 2, 3 a 4 se použijí v případě, že 
členské státy přijmou opatření, která mají 
kontrolovat nebo prosazovat předepisování 
konkrétních vyjmenovaných léčivých 
přípravků.

1. Odstavce 2 a 3 se použijí v případě, že 
členské státy přijmou opatření, která mají 
kontrolovat nebo prosazovat předepisování 
konkrétních vyjmenovaných léčivých 
přípravků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 232
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření uvedená v odstavci 1 včetně 
veškerých hodnocení, odborných posudků 
nebo doporučení, o něž se opírají, budou 
vhodným způsobem zveřejněna.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Požadavek, aby orgány podrobně odůvodňovaly každé rozhodnutí týkající se přehodnocení 
cen, které je v rozporu s obchodními zájmy výrobců, je nepřiměřený.
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Pozměňovací návrh 233
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření uvedená v odstavci 1 včetně 
veškerých hodnocení, odborných posudků 
nebo doporučení, o něž se opírají, budou 
vhodným způsobem zveřejněna.

3. Opatření uvedená v odstavci 1 včetně 
veškerých hodnocení, odborných posudků 
nebo doporučení, o něž se opírají, budou 
vhodným způsobem zpřístupněna 
veřejnosti.

Or. sl

Pozměňovací návrh 234
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na žádost držitele rozhodnutí 
o registraci, jehož zájmy či právní 
postavení jsou opatřeními uvedenými 
v odstavci 1 dotčeny, příslušné orgány 
upřesní objektivní údaje a kritéria, na 
jejichž základě byla daná opatření pro 
jeho léčivý přípravek přijata. V takovém 
případě příslušné orgány rovněž informují 
držitele rozhodnutí o registraci o všech 
dostupných opravných prostředcích 
včetně soudních opravných prostředků a 
o lhůtách pro jejich uplatnění.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Soudní dvůr EU ve věci C-62/09 povolil opatření pro kontrolu nebo prosazování 
předepisování konkrétních léčivých přípravků. Tato skutečnost však neovlivňuje začleňování 
léčivých přípravků do systému veřejného zdravotního pojištění členských států. Takovýto 
návrh by navíc umožnil, aby všichni konkurenti v oblasti dotčeného léčivého přípravku / 
dotčených léčivých přípravků podali odvolání, a byl by příčinou nadměrné administrativní 
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a soudní zátěže.

Pozměňovací návrh 235
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na žádost držitele rozhodnutí 
o registraci, jehož zájmy či právní 
postavení jsou opatřeními uvedenými 
v odstavci 1 dotčeny, příslušné orgány 
upřesní objektivní údaje a kritéria, na 
jejichž základě byla daná opatření pro jeho 
léčivý přípravek přijata. V takovém 
případě příslušné orgány rovněž informují 
držitele rozhodnutí o registraci o všech 
dostupných opravných prostředcích 
včetně soudních opravných prostředků a 
o lhůtách pro jejich uplatnění.

4. Na žádost držitele rozhodnutí 
o registraci, jehož zájmy či právní 
postavení jsou opatřeními uvedenými 
v odstavci 1 dotčeny, příslušné orgány 
upřesní objektivní údaje a kritéria, na 
jejichž základě byla daná opatření pro jeho 
léčivý přípravek přijata.

Or. fr

Odůvodnění

Je sice normální, aby držitelé rozhodnutí o registraci byli informováni o důvodech, které 
vedly k uplatnění opatření pro kontrolu nebo prosazování předepisování konkrétních léčivých 
přípravků, tato opatření však jsou přijímána na vnitrostátní úrovni, přičemž obvyklým cílem 
je omezit výdaje na zdravotnictví, proto je rozporuplné stanovovat pro takováto opatření 
finanční kompenzace. 

Pozměňovací návrh 236
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Článek 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Lhůty stanovené v článcích 3, 4, 5 a 7 se 
vykládají jako doba od obdržení žádosti, 
resp. doplňujících informací do skutečného 
vstupu odpovídajícího rozhodnutí 

Lhůty stanovené v článcích 3, 4, 5 a 7 se 
vykládají jako doba od obdržení žádosti, 
resp. doplňujících informací do vydání
rozhodnutí. Veškerá odborná hodnocení
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v platnost. Veškerá odborná hodnocení 
a správní kroky nutné k přijetí rozhodnutí 
a jeho uvedení v účinnost musí být 
provedeny v předepsaných lhůtách.

a správní kroky nutné k přijetí rozhodnutí 
a jeho uvedení v účinnost musí být 
provedeny v předepsaných lhůtách.

Or. cs

Pozměňovací návrh 237
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě generických léčivých 
přípravků však do těchto lhůt není 
zahrnuta určitá doba pro podání žádosti 
a určitá doba pro vstup rozhodnutí 
v platnost, jestliže žádná z nich není delší 
než jeden kalendářní měsíc a jestliže tyto 
doby jsou jasně stanoveny ve 
vnitrostátních právních předpisech nebo 
ve správních pokynech.   

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud je v postupu rozhodování 
nezbytné vyjednávání mezi žádající 
laboratoří a příslušným orgánem, jsou 
lhůty stanovené v článcích 3, 4, 5 a 7 
pozastaveny až do doby, kdy příslušný 
orgán obdrží od žádající laboratoře 
odpověď na své návrhy.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 239
Alda Sousa

Návrh směrnice
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 vypouští se
Doplňující doklad o jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti nebo bioekvivalenci
V rámci rozhodnutí o tvorbě cen 
a úhradách členské státy neposuzují 
znovu prvky, o něž se rozhodnutí 
o registraci opírá, včetně jakosti, 
bezpečnosti, účinnosti nebo 
bioekvivalence daného léčivého 
přípravku.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doplňující doklad o jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti nebo bioekvivalenci

Doplňující doklad o jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti, bioekvivalenci nebo 
biopodobnosti

Or. fr

Odůvodnění

Hlavním přínosem tohoto přepracování směrnice je zavedení specifických opatření pro 
generické léčivé přípravky. Aby se však vztahovala na všechny generické léčivé přípravky, 
včetně biologické léčby, je nezbytné vedle bioekvivalence zavést pojem biologické podobnosti.
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Pozměňovací návrh 241
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doplňující doklad o jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti nebo bioekvivalenci

Doklad o jakosti, bezpečnosti, účinnosti 
nebo bioekvivalenci

Or. fr

Pozměňovací návrh 242
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Článek 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci rozhodnutí o tvorbě cen 
a úhradách členské státy neposuzují znovu 
prvky, o něž se rozhodnutí o registraci 
opírá, včetně jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti nebo bioekvivalence daného 
léčivého přípravku.

V rámci rozhodnutí o tvorbě cen 
a úhradách členské státy neposuzují znovu 
prvky, o něž se rozhodnutí o registraci 
opírá (jakost, bezpečnost, účinnost nebo 
bioekvivalence daného léčivého 
přípravku). Členské státy mají plný přístup 
k údajům, které k posuzování těchto prvků 
používá orgán příslušný pro schvalování 
registrací, aby mohly v rámci příslušného 
systému zdravotního pojištění posoudit 
relativní bezpečnost, účinnost a efektivitu 
léčivého přípravku. Příslušné orgány by 
rovněž měly mít právo požádat 
o dodatečné údaje pro účely jejich 
vyhodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Článek 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci rozhodnutí o tvorbě cen 
a úhradách členské státy neposuzují znovu 
prvky, o něž se rozhodnutí o registraci 
opírá, včetně jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti nebo bioekvivalence daného 
léčivého přípravku.

V rámci rozhodnutí o tvorbě cen 
a úhradách členské státy neposuzují znovu 
základní prvky (jakost, bezpečnost, 
účinnost, bioekvivalenci nebo 
biopodobnost), o něž se rozhodnutí 
o registraci opírá. Nicméně členské státy 
mají úplný přístup k údajům, které 
používají orgány udělující rozhodnutí 
o registraci, za účelem hodnocení 
bezpečnosti a účinnosti, pokud jde o léčivé 
přípravky v rámci systému zdravotního 
pojištění. 

Or. fr

Odůvodnění

Je zapotřebí, aby orgány mohly terapeutickou hodnotu léčivého přípravku znovu posoudit. 
Relativní hodnota léčivého přípravku se může ve skutečnosti v závislosti na uvedení nových 
konkurenčních molekul na trh nebo na objevení jeho nové léčivé vlastnosti podstatně lišit. 
Agentury provádějící registraci léčiv navíc nemají mandát k provádění těchto srovnávacích 
hodnocení. A konečně bioekvivalenci není nutné znovu posuzovat.

Pozměňovací návrh 244
Nessa Childers

Návrh směrnice
Článek 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci rozhodnutí o tvorbě cen 
a úhradách členské státy neposuzují znovu 
prvky, o něž se rozhodnutí o registraci 
opírá, včetně jakosti, bezpečnosti, účinnosti 
nebo bioekvivalence daného léčivého 
přípravku.

V rámci rozhodnutí o tvorbě cen 
a úhradách členské státy neposuzují znovu 
prvky, o něž se rozhodnutí o registraci 
opírá, včetně jakosti, bezpečnosti, účinnosti 
nebo bioekvivalence daného léčivého 
přípravku. Členské státy by měly mít plný 
přístup k údajům, které k posuzování 
těchto prvků používá orgán příslušný pro
schvalování registrací, za účelem jejich 
vyhodnocení. Příslušné orgány by rovněž 
měly mít právo požádat pro účely 
vyhodnocení o dodatečné údaje.
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Or. en

Pozměňovací návrh 245
Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Návrh směrnice
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci rozhodnutí o tvorbě cen 
a úhradách členské státy neposuzují znovu 
prvky, o něž se rozhodnutí o registraci 
opírá, včetně jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti nebo bioekvivalence daného 
léčivého přípravku.

V rámci rozhodnutí o tvorbě cen 
a úhradách členské státy neposuzují znovu 
rozhodnutí o registraci, včetně jakosti, 
bezpečnosti, účinnosti, bioekvivalence
daného léčivého přípravku ani kritéria pro 
stanovení léčivých přípravků pro vzácná 
onemocnění.

Or. fr

Odůvodnění

Bylo by nepřijatelné, aby byla přidaná lékařská hodnota těchto léčivých přípravků na 
vnitrostátní úrovni zpochybněna, neboť představuje nutnou podmínku jejich registrace 
v Evropě. Takovéto vyjasnění žádným způsobem neporušuje rozhodnutí vnitrostátních orgánů 
hradit či nikoliv léčivé přípravky na vzácná onemocnění, nýbrž podporuje rozsáhlejší 
využívání znalostí nabytých na evropské úrovni za účelem informování vnitrostátních orgánů.

Pozměňovací návrh 246
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci rozhodnutí o tvorbě cen 
a úhradách členské státy neposuzují znovu 
prvky, o něž se rozhodnutí o registraci 
opírá, včetně jakosti, bezpečnosti, 
účinnosti nebo bioekvivalence daného 
léčivého přípravku.

V rámci rozhodnutí o tvorbě cen 
a úhradách by nemělo být cílem členských 
států znovu posuzovat absolutní prvky 
(jakost, bezpečnost, účinnost nebo 
bioekvivalenci), o něž se rozhodnutí 
o registraci opírá. 
Nicméně členské státy musí mít zajištěn 
úplný přístup k údajům, které používají 
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orgány odpovědné za udělování 
rozhodnutí o registraci za účelem 
posouzení bezpečnosti, účinnosti 
a účelnosti týkající se léčivého přípravku, 
pokud jde o jeho začlenění do povinného 
systému zdravotního pojištění. Příslušné 
orgány by měly být také schopny začlenit 
nebo odvodit další důležité údaje pro účely 
hodnocení léčivých přípravků.

Or. fr

Odůvodnění

Chybný výklad tohoto článku by mohl zapříčinit, že členské státy nebudou moci využívat tyto 
údaje nebo požadovat nové údaje, které by jim umožnily vypracovat hodnocení rizik/přínosů, 
jež se vztahují k účinnosti léčivých přípravků ve srovnání s léčebnými možnostmi, které 
existují v rámci jejich systému zdravotního pojištění.

Pozměňovací návrh 247
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žádosti, postupy rozhodování 
a rozhodnutí o regulaci cen léčivých 
přípravků podle článku 3 nebo o určení
jejich začlenění do oblasti působnosti 
systémů zdravotního pojištění podle článků 
7 a 9 považují členské státy za správní 
postupy, které jsou jako takové nezávislé 
na vymáhání práv duševního vlastnictví.

1. Postupy rozhodování a rozhodnutí 
o regulaci cen léčivých přípravků podle 
článku 3 nebo určující jejich začlenění do 
oblasti působnosti systémů zdravotního 
pojištění podle článků 7 a 9 považují 
členské státy za správní postupy, které jsou 
jako takové nezávislé na vymáhání práv 
duševního vlastnictví.

Or. it

Pozměňovací návrh 248
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žádosti, postupy rozhodování 
a rozhodnutí o regulaci cen léčivých 
přípravků podle článku 3 nebo o určení
jejich začlenění do oblasti působnosti 
systémů zdravotního pojištění podle článků 
7 a 9 považují členské státy za správní 
postupy, které jsou jako takové nezávislé 
na vymáhání práv duševního vlastnictví.

1. Postupy rozhodování a rozhodnutí 
o regulaci cen léčivých přípravků podle 
článku 3 nebo určující jejich začlenění do 
oblasti působnosti systémů zdravotního 
pojištění podle článků 7 a 9 považují 
členské státy za správní postupy, které jsou 
jako takové nezávislé na vymáhání práv 
duševního vlastnictví.

Or. it

Pozměňovací návrh 249
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ochrana práv duševního vlastnictví není 
platným důvodem pro zamítnutí, 
pozastavení nebo zrušení rozhodnutí 
týkajících se ceny léčivého přípravku nebo 
jeho začlenění do systému veřejného 
zdravotního pojištění.

2. Ochrana práv duševního vlastnictví není 
platným důvodem pro zamítnutí, 
pozastavení nebo zrušení rozhodnutí 
týkajících se ceny léčivého přípravku nebo 
jeho začlenění do systému veřejného 
zdravotního pojištění. Nicméně členské 
státy nemohou být za žádných okolností 
zbaveny pravomoci ověřit dodržování práv 
duševního vlastnictví.

Or. sl

Pozměňovací návrh 250
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavce 1 a 2 se použijí, aniž jsou 
dotčeny právní předpisy Unie a vnitrostátní 

3. Odstavce 1 a 2 se použijí, aniž jsou 
dotčeny právní předpisy Unie a vnitrostátní 
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právní předpisy týkající se ochrany 
duševního vlastnictví.

právní předpisy týkající se ochrany 
duševního vlastnictví. Má-li se zajistit, aby 
byla ustanovení tohoto článku řádně 
používána, nesmí tato ustanovení bránit 
tomu, aby žádosti podané k příslušným 
orgánům nebo rozhodnutí přijatá 
příslušnými orgány ohledně stanovení 
ceny daného přípravku nebo jeho 
začlenění do systému veřejného 
zdravotního pojištění, byly pokládány za 
objektivní a přiměřené prvky, které 
mohou příslušné soudní orgány zohlednit 
při rozhodování o tom, zda je nebo zda 
bude porušeno nějaké právo duševního 
vlastnictví. 

Or. it

Pozměňovací návrh 251
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má-li se zajistit, aby byla ustanovení 
tohoto článku řádně používána, nesmí 
tato ustanovení bránit tomu, aby žádosti 
podané k příslušným orgánům nebo 
rozhodnutí přijatá příslušnými orgány 
ohledně stanovení ceny daného přípravku 
nebo jeho začlenění do systému veřejného 
zdravotního pojištění, byly pokládány za 
objektivní a přiměřené prvky, které 
mohou příslušné soudní orgány zohlednit 
při rozhodování o tom, zda je nebo zda 
bude porušeno nějaké právo duševního 
vlastnictví.

Or. it

Pozměňovací návrh 252
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odstavce 1 a 2 není nutné uplatnit 
v členských státech, v nichž vydání 
rozhodnutí o registraci či rozhodnutí 
o úhradách pro generické přípravky 
povede ke změně ceny nebo podmínek 
úhrad příslušných referenčních 
přípravků.

Or. it

Pozměňovací návrh 253
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odstavce 1 a 2 není nutné uplatnit 
v členských státech, v nichž vydání 
rozhodnutí o registraci či rozhodnutí 
o úhradách pro generické přípravky 
povede ke změně ceny nebo podmínek 
úhrad příslušných referenčních 
přípravků. 

Or. it

Pozměňovací návrh 254
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy mohou přijmout 
konkrétní opatření a právní postupy 
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s cílem chránit práva duševního 
vlastnictví v případech, kdy vydání 
rozhodnutí o registraci či rozhodnutí 
o úhradách pro generický přípravek 
povede ke změně ceny nebo podmínek 
úhrad příslušných referenčních 
přípravků.

Or. it

Pozměňovací návrh 255
Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Elisabetta Gardini
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy mohou přijmout 
konkrétní opatření a právní postupy 
s cílem chránit práva duševního 
vlastnictví v případech, kdy vydání 
rozhodnutí o registraci či rozhodnutí 
o úhradách pro generický přípravek 
povede ke změně ceny nebo podmínek 
úhrad příslušných referenčních 
přípravků.

Or. it

Pozměňovací návrh 256
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 vypouští se
Konzultace se zúčastněnými stranami
Jestliže členský stát hodlá přijmout nebo 
pozměnit jakékoli opatření spadající do 
oblasti působnosti této směrnice, poskytne 
zainteresovaným stranám příležitost 
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vyjádřit se v přiměřené lhůtě k návrhu 
opatření. Příslušné orgány zveřejní 
pravidla použitelná pro konzultace. 
Výsledky konzultací budou zveřejněny, 
s výjimkou důvěrných informací podle 
právních předpisů Unie a vnitrostátních 
právních předpisů o obchodním tajemství.

Or. cs

Pozměňovací návrh 257
Alda Sousa

Návrh směrnice
Článek 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže členský stát hodlá přijmout nebo 
pozměnit jakékoli opatření spadající do 
oblasti působnosti této směrnice, poskytne 
zainteresovaným stranám příležitost 
vyjádřit se v přiměřené lhůtě k návrhu 
opatření. Příslušné orgány zveřejní pravidla 
použitelná pro konzultace. Výsledky 
konzultací budou zveřejněny, s výjimkou 
důvěrných informací podle právních 
předpisů Unie a vnitrostátních právních 
předpisů o obchodním tajemství.

Jestliže členský stát hodlá přijmout nebo 
pozměnit jakékoli opatření spadající 
do oblasti působnosti této směrnice, 
poskytne zainteresovaným stranám, včetně
organizací pacientů a spotřebitelů,
příležitost vyjádřit se v přiměřené lhůtě 
k návrhu opatření. Příslušné orgány 
zveřejní pravidla použitelná pro 
konzultace. Výsledky konzultací budou 
zveřejněny, s výjimkou důvěrných 
informací podle právních předpisů Unie 
a vnitrostátních právních předpisů 
o obchodním tajemství.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže členský stát hodlá přijmout nebo 
pozměnit jakékoli opatření spadající do 

Jestliže členský stát hodlá významným 
způsobem přepracovat jakékoli opatření 
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oblasti působnosti této směrnice, poskytne 
zainteresovaným stranám příležitost 
vyjádřit se v přiměřené lhůtě k návrhu 
opatření. Příslušné orgány zveřejní pravidla 
použitelná pro konzultace. Výsledky 
konzultací budou zveřejněny, s výjimkou 
důvěrných informací podle právních 
předpisů Unie a vnitrostátních právních 
předpisů o obchodním tajemství.

spadající do oblasti působnosti této 
směrnice, poskytne zainteresovaným 
stranám příležitost vyjádřit se v přiměřené 
lhůtě k návrhu opatření. Příslušné orgány 
zveřejní pravidla použitelná pro 
konzultace. Výsledky konzultací budou 
zveřejněny, s výjimkou důvěrných 
informací podle právních předpisů Unie 
a vnitrostátních právních předpisů 
o obchodním tajemství.

Or. fr

Pozměňovací návrh 259
Nessa Childers, Justas Vincas Paleckis

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Transparentnost cen

1. Nejméně jednou za rok zveřejní 
příslušné orgány vhodným způsobem 
úplný seznam léčivých přípravků, jež jsou 
zahrnuty do jejich systémů zdravotního 
pojištění a jejichž ceny byly stanoveny ve 
sledovaném období, společně s cenami, 
které mohou být za tyto přípravky 
účtovány. Tento seznam poskytnou 
Komisi.
2. Komise a členské státy zváží, jak lze 
pokračovat ve spolupráci na fungování 
databáze s informacemi o cenách 
EURIPID, která je přínosná pro celou EU 
z hlediska transparentnosti cen.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Milan Cabrnoch
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Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 vypouští se
Oznamování návrhů vnitrostátních 
opatření
1. Jestliže členské státy hodlají přijmout 
nebo pozměnit jakékoli opatření spadající 
do oblasti působnosti této směrnice, sdělí 
neprodleně návrh předpokládaného 
opatření Komisi spolu s odůvodněním, 
o něž se dané opatření opírá.
2. Členské státy dle potřeby zároveň sdělí 
znění základních právních či správních 
ustanovení, která jsou zásadně a přímo 
dotčena, pokud je znalost takových textů 
nezbytná k posouzení důsledků 
navrhovaného opatření.
3. Členské státy sdělí znovu návrh 
opatření uvedeného v odstavci 1, pokud 
provedou změny návrhu, jejichž 
důsledkem je významné pozměnění oblasti 
působnosti nebo podstaty návrhu nebo 
zkrácení harmonogramu původně 
předpokládaného pro provádění návrhu.
4. Komise může své připomínky 
členskému státu, který sdělil návrh 
opatření, zaslat do tří měsíců.
Dotčený členský stát připomínky Komise 
v co možná největší míře zohlední, zvláště 
pokud připomínky uvádějí, že návrh 
opatření může být neslučitelný s právem 
Unie.
5. Když dotčený členský stát s konečnou 
platností návrh opatření přijme, 
neprodleně sdělí jeho konečné znění 
Komisi. Pokud Komise vznesla 
připomínky podle odstavce 4, musí být 
k uvedenému sdělení připojena zpráva 
o opatřeních přijatých v reakci na 
připomínky Komise.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 261
Erik Bánki

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 vypouští se
Oznamování návrhů vnitrostátních 
opatření
1. Jestliže členské státy hodlají přijmout 
nebo pozměnit jakékoli opatření spadající 
do oblasti působnosti této směrnice, sdělí 
neprodleně návrh předpokládaného 
opatření Komisi spolu s odůvodněním, 
o něž se dané opatření opírá.
2. Členské státy dle potřeby zároveň sdělí 
znění základních právních či správních 
ustanovení, která jsou zásadně a přímo 
dotčena, pokud je znalost takových textů 
nezbytná k posouzení důsledků 
navrhovaného opatření.
3. Členské státy sdělí znovu návrh 
opatření uvedeného v odstavci 1, pokud 
provedou změny návrhu, jejichž 
důsledkem je významné pozměnění oblasti 
působnosti nebo podstaty návrhu nebo 
zkrácení harmonogramu původně 
předpokládaného pro provádění návrhu.
4. Komise může své připomínky 
členskému státu, který sdělil návrh 
opatření, zaslat do tří měsíců.
Dotčený členský stát připomínky Komise 
v co možná největší míře zohlední, zvláště 
pokud připomínky uvádějí, že návrh 
opatření může být neslučitelný s právem 
Unie.
5. Když dotčený členský stát s konečnou
platností návrh opatření přijme, 
neprodleně sdělí jeho konečné znění 
Komisi. Pokud Komise vznesla 
připomínky podle odstavce 4, musí být 
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k uvedenému sdělení připojena zpráva 
o opatřeních přijatých v reakci na 
připomínky Komise.

Or. hu

Odůvodnění

Považujeme za znepokojivé, že návrh stanoví požadavek předběžného oznamování, po němž 
následuje tříměsíční čekací lhůta před konečným termínem, kterou musí Komise dodržet. Toto 
ustanovení by mohlo členským státům znemožnit, aby flexibilně reagovaly na 
makroekonomické okolnosti, které opravňují ke změně pravidel finanční pomoci.

Pozměňovací návrh 262
Alda Sousa

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 vypouští se
Oznamování návrhů vnitrostátních 
opatření
1. Jestliže členské státy hodlají přijmout 
nebo pozměnit jakékoli opatření spadající 
do oblasti působnosti této směrnice, sdělí 
neprodleně návrh předpokládaného 
opatření Komisi spolu s odůvodněním, 
o něž se dané opatření opírá.
2. Členské státy dle potřeby zároveň sdělí 
znění základních právních či správních 
ustanovení, která jsou zásadně a přímo 
dotčena, pokud je znalost takových textů 
nezbytná k posouzení důsledků 
navrhovaného opatření.
3. Členské státy sdělí znovu návrh 
opatření uvedeného v odstavci 1, pokud 
provedou změny návrhu, jejichž 
důsledkem je významné pozměnění oblasti 
působnosti nebo podstaty návrhu nebo 
zkrácení harmonogramu původně 
předpokládaného pro provádění návrhu.
4. Komise může své připomínky 
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členskému státu, který sdělil návrh 
opatření, zaslat do tří měsíců.
Dotčený členský stát připomínky Komise 
v co možná největší míře zohlední, zvláště 
pokud připomínky uvádějí, že návrh 
opatření může být neslučitelný s právem 
Unie.
5. Když dotčený členský stát s konečnou 
platností návrh opatření přijme, 
neprodleně sdělí jeho konečné znění 
Komisi. Pokud Komise vznesla 
připomínky podle odstavce 4, musí být 
k uvedenému sdělení připojena zpráva 
o opatřeních přijatých v reakci na 
připomínky Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Nessa Childers

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 vypouští se
Oznamování návrhů vnitrostátních 
opatření
1. Jestliže členské státy hodlají přijmout 
nebo pozměnit jakékoli opatření spadající 
do oblasti působnosti této směrnice, sdělí 
neprodleně návrh předpokládaného 
opatření Komisi spolu s odůvodněním, 
o něž se dané opatření opírá.
2. Členské státy dle potřeby zároveň sdělí 
znění základních právních či správních 
ustanovení, která jsou zásadně a přímo 
dotčena, pokud je znalost takových textů 
nezbytná k posouzení důsledků 
navrhovaného opatření.
3. Členské státy sdělí znovu návrh 
opatření uvedeného v odstavci 1, pokud 
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provedou změny návrhu, jejichž 
důsledkem je významné pozměnění oblasti 
působnosti nebo podstaty návrhu nebo 
zkrácení harmonogramu původně 
předpokládaného pro provádění návrhu.
4. Komise může své připomínky 
členskému státu, který sdělil návrh 
opatření, zaslat do tří měsíců.
Dotčený členský stát připomínky Komise 
v co možná největší míře zohlední, zvláště 
pokud připomínky uvádějí, že návrh 
opatření může být neslučitelný s právem 
Unie.
5. Když dotčený členský stát s konečnou 
platností návrh opatření přijme, 
neprodleně sdělí jeho konečné znění 
Komisi. Pokud Komise vznesla 
připomínky podle odstavce 4, musí být 
k uvedenému sdělení připojena zpráva 
o opatřeních přijatých v reakci na 
připomínky Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 vypouští se
Oznamování návrhů vnitrostátních 
opatření
1. Jestliže členské státy hodlají přijmout 
nebo pozměnit jakékoli opatření spadající 
do oblasti působnosti této směrnice, sdělí 
neprodleně návrh předpokládaného 
opatření Komisi spolu s odůvodněním, 
o něž se dané opatření opírá.
2. Členské státy dle potřeby zároveň sdělí 
znění základních právních či správních 
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ustanovení, která jsou zásadně a přímo 
dotčena, pokud je znalost takových textů 
nezbytná k posouzení důsledků 
navrhovaného opatření.
3. Členské státy sdělí znovu návrh 
opatření uvedeného v odstavci 1, pokud 
provedou změny návrhu, jejichž 
důsledkem je významné pozměnění oblasti 
působnosti nebo podstaty návrhu nebo 
zkrácení harmonogramu původně 
předpokládaného pro provádění návrhu.
Komise může své připomínky členskému 
státu, který sdělil návrh opatření, zaslat do 
tří měsíců.
Dotčený členský stát připomínky Komise 
v co možná největší míře zohlední, zvláště 
pokud připomínky uvádějí, že návrh 
opatření může být neslučitelný s právem 
Unie.
5. Když dotčený členský stát s konečnou 
platností návrh opatření přijme, 
neprodleně sdělí jeho konečné znění 
Komisi. Pokud Komise vznesla 
připomínky podle odstavce 4, musí být 
k uvedenému sdělení připojena zpráva 
o opatřeních přijatých v reakci na 
připomínky Komise.

Or. fr

Odůvodnění

Ustanovení tohoto článku jdou nad rámec toho, co je nezbytné k dosažení sledovaného cíle 
a porušují zásadu subsidiarity.

Pozměňovací návrh 265
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 vypouští se
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Oznamování návrhů vnitrostátních 
opatření
1. Jestliže členské státy hodlají přijmout 
nebo pozměnit jakékoli opatření spadající 
do oblasti působnosti této směrnice, sdělí 
neprodleně návrh předpokládaného 
opatření Komisi spolu s odůvodněním, 
o něž se dané opatření opírá.
2. Členské státy dle potřeby zároveň sdělí 
znění základních právních či správních 
ustanovení, která jsou zásadně a přímo 
dotčena, pokud je znalost takových textů 
nezbytná k posouzení důsledků 
navrhovaného opatření.
3. Členské státy sdělí znovu návrh 
opatření uvedeného v odstavci 1, pokud 
provedou změny návrhu, jejichž 
důsledkem je významné pozměnění oblasti 
působnosti nebo podstaty návrhu nebo 
zkrácení harmonogramu původně 
předpokládaného pro provádění návrhu.
4. Komise může své připomínky 
členskému státu, který sdělil návrh 
opatření, zaslat do tří měsíců.
Dotčený členský stát připomínky Komise 
v co možná největší míře zohlední, zvláště 
pokud připomínky uvádějí, že návrh 
opatření může být neslučitelný s právem 
Unie.
5. Když dotčený členský stát s konečnou 
platností návrh opatření přijme, 
neprodleně sdělí jeho konečné znění 
Komisi. Pokud Komise vznesla 
připomínky podle odstavce 4, musí být 
k uvedenému sdělení připojena zpráva 
o opatřeních přijatých v reakci na 
připomínky Komise.

Or. fr

Odůvodnění

Tento byrokratický postup by členským státům neumožnil rychle reagovat na nové situace, 
které by ohrožovaly udržitelnost jejich systémů zdravotnictví. Navíc tento návrh zasahuje do 
práva členských států uspořádat si své systémy zdravotnictví a také se dotýká zásady 
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subsidiarity.

Pozměňovací návrh 266
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže členské státy hodlají přijmout 
nebo pozměnit jakékoli opatření spadající 
do oblasti působnosti této směrnice, sdělí 
neprodleně návrh předpokládaného 
opatření Komisi spolu s odůvodněním, 
o něž se dané opatření opírá.

1. Jestliže členský stát přijme nebo
pozmění jakékoli opatření spadající do 
oblasti působnosti této směrnice, sdělí 
konečné znění Komisi spolu 
s odůvodněním, o něž se dané opatření 
opírá.

Or. fr

Pozměňovací návrh 267
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy sdělí znovu návrh 
opatření uvedeného v odstavci 1, pokud 
provedou změny návrhu, jejichž 
důsledkem je významné pozměnění oblasti 
působnosti nebo podstaty návrhu nebo 
zkrácení harmonogramu původně 
předpokládaného pro provádění návrhu.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 268
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může své připomínky 
členskému státu, který sdělil návrh 
opatření, zaslat do tří měsíců.

vypouští se

Dotčený členský stát připomínky Komise 
v co možná největší míře zohlední, zvláště 
pokud připomínky uvádějí, že návrh 
opatření může být neslučitelný s právem 
Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 269
Zofija Mazej Kukovič

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může své připomínky členskému 
státu, který sdělil návrh opatření, zaslat do 
tří měsíců.

Komise může své připomínky členskému 
státu, který sdělil návrh opatření, zaslat do 
dvou měsíců.

Or. sl

Pozměňovací návrh 270
Michèle Rivasi

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Když dotčený členský stát s konečnou 
platností návrh opatření přijme, 
neprodleně sdělí jeho konečné znění 
Komisi. Pokud Komise vznesla 
připomínky podle odstavce 4, musí být 
k uvedenému sdělení připojena zpráva 
o opatřeních přijatých v reakci na 

vypouští se
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připomínky Komise.

Or. fr

Pozměňovací návrh 271
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. ledna roku […] [doplnit datum –
rok následující po datu uvedeném v čl. 18 
odst. 1 prvním pododstavci] a do 31. ledna 
a 1. července každého následujícího roku 
členské státy sdělí Komisi a vhodným 
způsobem zveřejní podrobnou zprávu 
uvádějící tyto informace:

1. Do 31. ledna roku […] [doplnit datum –
rok následující po datu uvedeném v čl. 18 
odst. 1 prvním pododstavci] a do 31. ledna 
každého následujícího roku členské státy 
sdělí Komisi a vhodným způsobem 
zveřejní podrobnou zprávu uvádějící tyto 
informace:

Or. cs

Pozměňovací návrh 272
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. ledna roku […] [doplnit datum –
rok následující po datu uvedeném v čl. 18 
odst. 1 prvním pododstavci] a do 31. ledna 
a 1. července každého následujícího roku 
členské státy sdělí Komisi a vhodným 
způsobem zveřejní podrobnou zprávu 
uvádějící tyto informace:

1. Do 31. ledna roku […] [doplnit datum –
rok následující po datu uvedeném v čl. 18 
odst. 1 prvním pododstavci] a do 31. ledna 
každého následujícího roku členské státy 
sdělí Komisi a vhodným způsobem 
zveřejní podrobnou zprávu uvádějící tyto 
informace:

Or. fr

Pozměňovací návrh 273
Michèle Rivasi
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. ledna roku […] [doplnit datum –
rok následující po datu uvedeném v čl. 18 
odst. 1 prvním pododstavci] a do 31. ledna 
a 1. července každého následujícího roku 
členské státy sdělí Komisi a vhodným 
způsobem zveřejní podrobnou zprávu 
uvádějící tyto informace:

1. Do 31. ledna roku […] [doplnit datum –
rok následující po datu uvedeném v čl. 18 
odst. 1 prvním pododstavci] a do 31. ledna 
každého následujícího roku členské státy 
sdělí Komisi a vhodným způsobem 
zveřejní podrobnou zprávu uvádějící tyto 
informace:

Or. fr

Odůvodnění

Tyto zprávy by se měly zveřejňovat každoročně s cílem zabránit nadměrné administrativní 
zátěži a také kvůli tomu, aby se zakládaly na větším množství údajů, což by poskytlo širší 
perspektivu.

Pozměňovací návrh 274
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise každých šest měsíců zveřejní 
zprávu na základě informací poskytnutých 
členskými státy podle odstavce 1.

2. Komise jednou ročně zveřejní zprávu na 
základě informací poskytnutých členskými 
státy podle odstavce 1.

Or. cs

Pozměňovací návrh 275
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
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souladu s touto směrnicí do [poslední den 
dvanáctého měsíce po vyhlášení této 
směrnice v Úředním věstníku Evropské 
unie]. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění.

souladu s touto směrnicí do [poslední den
dvacátého čtvrtého měsíce po vyhlášení 
této směrnice v Úředním věstníku 
Evropské unie]. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění.

Or. cs

Pozměňovací návrh 276
Milan Cabrnoch

Návrh směrnice
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 vypouští se
Zpráva o provádění této směrnice
1. Členské státy zašlou Komisi zprávu 
o provádění této směrnice do [doplnit 
datum – do dvou let po datu uvedeném 
v čl. 18 odst. 1 druhém pododstavci] 
a následně každé tři roky.
2. Do [doplnit datum – do tří let po datu 
uvedeném v čl. 18 odst. 1 druhém 
pododstavci] Komise podá zprávu 
o provádění této směrnice Evropskému 
parlamentu a Radě. Ke zprávě mohou být 
přiloženy veškeré vhodné návrhy.

Or. cs

Pozměňovací návrh 277
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do [doplnit datum – do tří let po datu 
uvedeném v čl. 18 odst. 1 druhém 
pododstavci] Komise podá zprávu 
o provádění této směrnice Evropskému 
parlamentu a Radě. Ke zprávě mohou být 

2. Do [doplnit datum – do tří let po datu 
uvedeném v čl. 18 odst. 1 druhém 
pododstavci] Komise podá zprávu 
o provádění této směrnice Evropskému 
parlamentu a Radě. Ke zprávě mohou být 
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přiloženy veškeré vhodné návrhy. případně přiloženy návrhy na změnu této 
směrnice.

Or. it

Pozměňovací návrh 278
Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Sledování a podávání zpráv
1. Tři roky po vstupu této směrnice 
v platnost předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu, v níž zhodnotí 
uplatňování této směrnice.
2. Komise má k dispozici dostatečné zdroje 
ke sledování toho, jak je směrnice 
uplatňována.

Or. en


